
господАрський суд чЕркАськоi оБлАстI

ухвАлА
23 травня 2019 року

м. Черкаси справа М 9251117l14

господарський суд Черкаськоi областi В складi головуючого - суддi
Щовганя K.I., iз секретарем судового засiдання !яченко т.в. за участю
предстаВникiв: позивача - не з'яВився, вiдповiдача - не з'явився, розглянувши у
вiдкритому судовому засiданнi в м. Черкаси справу за позовом товариства з
обмеженоЮ вiдповiдальнiстю "Тревел профешнл груп" до фiзичноТ особи
пiдприемця Носулич Свiтлани Василiвни про стягнення 90000 грн.

ВСТАноВИВ:
Заявлено позов про стягнення з вiдповiдача 90000 грн.з яких 28000 грн.

сплачених у якостi попередньоi оплати вiдповiдно до умов укJIаденого мiж
сторонами договору J\ъ06/01 вiд 26.07.20|З про створення програмного
забезпечення, 60000,00 грн. збиткiв,2000, 00 грн. штрафу.

справа розглядаеться в порядку спрощеного позовного провадження.
позивач подав суду клоцотання в якому просив вiдкласти розгляд справи.

за таких обставин, Суд вважас за необхiдне задовольнити клопотання
предстаВника вiдповiдача та вiдкласти судове засiдання на iнший день з пiдстав,
передбачених ст. 202Господарського процесуального кодексу Украiни.

На пiдставi викладеного, керуючись ст. |2о, 2о2, 234, 252 Господарського
процесуzLльного кодексу Украiни, Господарський суд Черкаськоi областi,-

УХВАЛИВ:
1 .задовольнити клопотання позивача про вiдкладення розгляду справи.

2.ВiдклаСти судоВе засiдаНня на 11 год. 30 хв. 02 липня 2019 року в
примiщеннi Господарського судУ Черкаськоi областi за адресою: 18005, м.
Черкаси, бул. Шевченка, 307, зал судових засiданъ NsЗ22.

повiдомити позивача та вiдповiдача про Дату, час i мiсце призначеного
цiсю ухвалою засiдання, надiславши iM копiю даноТ ухв€lJIи.

РозмiститИ оголошення про повiдомлення вiдповiдача на веб-сторiнцi
<<Судова влада Украiни>.

Повiдомити сторонам веб-адресу сторiнки на офiцiйному веб-порталi
судовоi влади Украiни в мережi IHTepHeT, за якою учасники справи можуть
отримати iнформацiю по справi, що розглядасться, - court.gov.ua/fairl
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LИ ухвала набирае законноi сили з моменту iT пiдписання суддею i не може
бути оскаржена окремо вiд рiшення суду.

суддя K.I. Щовгань
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