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ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА         

	 15 лютого 2018 року	                          справа № 925/1638/17
           м. Черкаси        	                    	                   
Господарський суд Черкаської області в складі судді Дорошенка М.В. за участю представника позивача Назаренко М.П. із секретарем судового засідання Биченком М.О., розглянувши у підготовчому засіданні у м. Черкаси справу за позовом публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до фізичної особи – підприємця Скляренка Юрія Миколайовича про стягнення 265252 грн. 04 коп.,
ВСТАНОВИВ:
Відповідачу за вказаною у позові та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою його місцезнаходження Господарський суд Черкаської області надіслав рекомендованим листом з повідомленням  ухвалу від 18.01.2018 про відкладення підготовчого засідання на 09 год. 00 хв. 15.02.2018. Відповідач чи його представник у підготовче засідання не явилися. Відзив на позов до господарського суду не надійшов.
У ході проведення підготовчого засідання, яке відбулося 15.02.2018 за участю представника позивача, господарський суду розглянув вказані у ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України питання і не убачив потреби у здійсненні інших дій, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
УХВАЛИВ:
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні на 09 год. 30 хв. 01 березня 2018 року в приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою: бул. Шевченка, 307, зал судових засідань № 313, м. Черкаси, 18005.
2. Визнати явку для участі у засіданні суду з розгляду справи по суті представників позивача та відповідача обов`язковою.
	 3. Роз’яснити позивачу, відповідачу та третій особі про їх обов'язок повідомити суд про причини неявки в засідання суду і, що у разі їх неявки наступають наслідки, передбачені статтею 202 Господарського процесуального кодексу України.
4. Надіслати копію цієї ухвали про виклик фізичної особи – підприємця Скляренка Юрія Миколайовича за останньою відомою господарському суду адресою його місцезнаходження: 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 134, кв. 59 і розмістити інформацію про його виклик на офіційній сторінці господарського суду веб-порталу судової влади України.
5. Повідомити сторонам веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, - сourt.gov.ua/fair/
	Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею і не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Суддя                                              М.В. Дорошенко 




  










