
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

30.01.2017 Справа №  910/253/17  

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрсоцбудінвест" 

до Київської міської ради 

за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - 
1)Департамент комунальної власності міста Києва;  

2)Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
"Льодовий стадіон";  

3)Міністерство молоді та спорту України;  

4)Департамент земельних ресурсів 

про визнання незаконним акту органу місцевого самоврядування. 

                                                                                                                       Суддя Сташків Р.Б. 

Представники сторін: 

від позивача  -  Гриненко Т.В. (представник за довіреністю); 

від відповідача - Коломієць В.С. (представник за довіреністю); 

від третьої особи-1 - Коломієць В.С. (представник за довіреністю); 

від третьої особи-2 - Лісовський Л.Ф. (представник за довіреністю); 

від третьої особи-3 - Яковенко У.Д. (представник за довіреністю); 

від третьої особи-4 - не з'явився.  

ОБСТАВИНИ СПРАВИ : 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2017 порушено провадження у справі 
№910/253/17 за вищевказаним позовом, розгляд справи призначено на 30.01.2017. 

Через відділ діловодства суду 27.01.2017 від третьої особи-3 надійшли письмові пояснення у 
справі.  

Через відділ діловодства суду 30.01.2017 від третьої особи-2 надійшло клопотання про 
припинення розгляду справи та від позивача надійшли письмові обґрунтування до позовної заяви.  



У судове засідання 30.01.2017 представник третьої особи-4 не з'явився. 

У судовому засіданні 30.01.2017 судом було розглянуто заяву про забезпечення позову, подану 
позивачем разом із позовною заявою та залишено її без задоволення, оскільки позивачем, всупереч 
ст. 66-67 ГПК України, не доведено суду (не надано письмових та інших доказів), що невжиття 
заходів забезпечення позову  може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення 
господарського суду по даній справі, а одні лише припущення позивача належними доказами не 
являються. При цьому, сума судового збору, сплачена позивачем за звернення до суду з даною 
заявою, в зв'язку з відмовою суду в її задоволенні, покладається на позивача та йому не 
відшкодовується. 

У судовому засіданні 30.01.2017 представниками сторін були надані суду усні пояснення у справі.  

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд 
відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за 
якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 66-67, 77, 86 ГПК України, суд 

УХВАЛИВ: 

Відмовити у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову. 

Розгляд справи відкласти на 20.02.17 о 14:40 год. Засідання відбудеться в приміщенні 
Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б,  зал суд. зас. 
каб. № 17. 

Сторонам направити своїх повноважних представників в судове засідання надавши їм відповідні 
довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.  

        Суддя                                                                                                              Р.Б. Сташків    


