
 
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98 

________________________________________________________________________________ 

 

УХВАЛА 

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 

 
28.02.13  Справа № 910/3576/13
 

Суддя Власов Ю.Л., розглянув позовну заяву Заступника прокурора Оболонського району м. 
Києвав інтересах держави в ососбі Київської міської ради  

до       Товаристива з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ"            

про розірвання договору оренди.  

визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду. 

Керуючись ст.64, 65 Господарського процесуального кодексу України, - 

 

УХВАЛИВ: 

 

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі. Розгляд справи 
призначити на 12.03.13р. о 12:30 год.  

Засідання відбудеться у приміщенні суду в залі судового засідання №18. Явку уповноважених 
представників сторін у судове засідання визнати обов’язковою. 

 

2. Залучити до участі у справі на стороні Відповідача третю особу без самостійних вимог на 
предмет спору – Державне підприємство «Центральна дирекція з управління та реконструкції 
спортивних споруд» (код 33636270, вул. Експланадна, 42, м. Київ).  

 



3. Зобов’язати Позивача подати суду: 

- виписку від державного реєстратора про знаходження Позивача та Відповідача в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на час розгляду справи; 

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого 
органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, нема справи зі спору між тими ж сторонами, 
про той же предмет і з тих же підстав та нема рішення цих органів з такого спору; 

- всі оригінали доданих до позовної заяви документів або письмові пояснення з зазначенням 
поважних причин їх відсутності; 

- письмові пояснення чи підтримує Позивач позовні вимоги Прокурора. 

           

4. Зобов’язати Відповідача подати суду: 

- виписку від державного реєстратора про знаходження Відповідача в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на час розгляду справи; 

- ґрунтовний відзив на позовну заяву з поясненнями по суті заявлених Позивачем вимог, 
посиланням на певні норми законодавства України та доданням всіх підтверджуючих доказів. 

 

5. Вказані витребувані судом докази мають бути подані учасниками судового процесу заздалегідь 
до призначеного дня розгляду справи через канцелярію Господарського суду міста Києва. 

Суддя                                                                                           Ю.Л. Власов 


