
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, іпЬох@ск.агЬііг.£ОУ.иа

УХВАЛА

18 липня 2(122 року справа № 17-14-01/1494(925/154/22)
м. Черкаси

Господарський суд Черкаської області в складі судді Дорошенка М.В. за 
участю представниці позивача Мельник А.С. і представниці відповідача в 
режимі відеоконференції адвоката Манжай С.Б. із секретарем судового 
засідання Рябенькою Я.В., розглянувши у підготовчому засіданні у м. Черкаси 
справу №17-14-01/1494(925/154/22) за позовом публічного акціонерного 
товариства "Черкасиобленерго" до товариства з обмеженою відповідальністю 
"УКР ТРАК" за участю третьої особи без самостійних вимог щодо предмета 
спору на стороні відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "З 
іноземними інвестиціями "Торговий дім "МАЗ-Україна" про стягнення 
1371593,81 гри.,

УСТАНОВИВ:
Ухвалою від 23.06.2022 Господарський суд Черкаської області продовжив 

товариству з обмеженою відповідальністю "УКР ТРАК" строк для подання 
відзиву по 18 червня 2022 року включно, залучив до участі у справі №17-14- 
01/1494(925/154/22) товариство з обмеженою відповідальністю "З іноземними 
інвестиціями "Торговий дім "МАЗ-Україна" третьою особою без самостійних 
вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, відклав підготовче 
засідання у цій справі на 10 год. 00 хв. 18.07.2022 в приміщенні Господарського 
суду Черкаської області, зобов’язав публічне акціонерне товариство 
"Черкасиобленерго" невідкладно надіслати (надати) товариству з обмеженою 
відповідальністю "З іноземними інвестиціями "Торговий дім "МАЗ-Україна" 
копії позовної заяви та доданих до неї документів і докази надіслання (надання) 
подати до Господарського суду Черкаської області та встановив сторонам 
строки для подання відповіді на відзив та заперечення на таку відповідь, а 
третій особі письмового пояснення щодо позову.

30 червня 2022 року до Господарського суду Черкаської області від 
представника позивача адвоката Чорного К.О. надійшли відповідь на відзив і 
докази надіслання товариству з обмеженою відповідальністю "З іноземними 
інвестиціями "Торговий дім "МАЗ-Україна" копії позовної заяви та доданих до 
неї документів

14 липня 2022 року до Господарського суду Черкаської області від 
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відповідача надііішли заперечення на відповідь на відзив та клопотання про 
участь представниці відповідача адвоката Манжай С.Б. у призначеному на 10 
год. 00 хв. 18.07.2022 судовому засіданні у справі №17-14-01/1494(925/154/22) в 
режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням 
власних технічних засобів.

Ухвалою від 15.07.2022 Господарський суд Черкаської області задовольнив 
клопотання відповідача про участь в судовому засіданні в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засобів.

Третя особа - товариство з обмеженою відповідальністю "З іноземними 
інвестиціями "Торговий дім "МАЗ-Україна" чи його представник у підготовче 
засідання у цій справі, призначене ухвалою від 23.06.2022 на 10 год. 00 хв. 
18.07.2022, не явилися і письмового прояснення щодо позову до суду не подали. 
Станом на 18.07.2022 у Господарського суду немає відомостей про вручення 
цьому товариству вказаної ухвали від 23.06.2022.

Відповідно цо п. 1 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу 
України суд відкладає підготовче засідання у разі неявки у це засідання 
учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з 
повідомленням гро дату, час і місце судового засідання.

Отже, підготовче засідання слід відкласти на інший день з підстав, 
передбачених п. 1 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 183, 202, 234 Господарського 
процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області,

УХВАЛИВ:
1. Відкласти підготовче засідання у справі №17-14-01/1494(925/154/22) на 

14 год. ЗО хв. 22 серпня 2022 року в приміщенні Господарського суду 
Черкаської області за адресою: 18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, зал 
судових засідань №313.

2. Провести підготовче засідання у справі №17-14-01/1494(925/154/22), 
призначене на 14 год. 30 хв. 22.08.2022 для товариства з обмеженою 
відповідальністю "УКР ТРАК" (його представника Манжай С.Б.) в режимі 
відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних 
технічних засоб ів.

3. Повідомити усіх учасників справи №17-14-01/1494(925/154/22) про дату, 
час і місце підгстовчого засідання, надіславши їм копію цієї ухвали

4. Розмістити на офіційній сторінці господарського суду веб-порталу 
судової влади України оголошення про розгляд Господарським судом 
Черкоської області справи №17-14-01/1494(925/154/22).

5. Роз’яснити позивачу, відповідачу та третій особі про їх обов'язок 
повідомляти суд про причини неявки у підготовче засідання і, що у разі їх 
неявки наступають наслідки передбачені статтями 183, 202 Господарського 
процесуального кодексу України.

6. Повідомити веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади 
Вих. № 17-14-01/1494(925/154/22)/6926/2022
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України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати 
інформацію по справі, що розглядається, - соигї.§оу.иа/£аіг/

Ця ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і не може 
бути оскаржена окремо від рішення суду.

Суддя

Вих. № 17-14-01/1494(925/154/22)/6926/2022

М.В. Дорошенко
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