
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА         

          19 жовтня 2022 року                                    м.Черкаси                Справа № 925/1067/22

          Господарський суд Черкаської області у складі судді Гладуна А.І., розглянув позовну заяву Приватного акціонерного товариства
"Черкаське хімволокно" в особі Відокремленого підрозділу "Черкаська ТЕЦ" до Приватного підприємства "Черкаська технічна
станція по обслуговуванню автомобілів"  про стягнення 141349,49 грн,

                                                           ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно" в особі Відокремленого підрозділу "Черкаська ТЕЦ" (ідентифікаційний код
00204033, адреса місцезнаходження: 18036, м. Черкаси, просп. Хіміків, 76) звернулося до Господарського суду Черкаської області з
позовом до Приватного підприємства "Черкаська технічна станція по обслуговуванню автомобілів" (ідентифікаційний код 14211373,
адреса місцезнаходження: 18036, м. Черкаси, вул. Хоменка, 9) про стягнення 141349,49 грн, зокрема 140191,73 грн заборгованості за
спожиту теплову енергію за договором про постачання теплової енергії в гарячій воді від 01.01.2005 №27 за період з грудня 2021 року
по липень 2022 року, 968,03 грн інфляційних втрат, 189,73 грн 3% річних. У позові позивач просив витрати по сплаті судового збору
 у розмірі 2481 грн покласти на відповідача; про час розгляду справи повідомити сторони.

Враховуючи, що позивачем позовну заяву подано з додержанням вимог Господарського процесуального кодексу України, підстави для
залишення позовної заяви без руху, повернення її чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні, тому, відповідно до статті 176
Господарського процесуального кодексу України, позовну заяву слід прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі.

Відповідно до частини 1-3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України, у порядку спрощеного позовного провадження
розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа,
віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання
про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для
сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи
потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить
розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного
провадження.

Відповідно до частини 5 та 7 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, для цілей цього Кодексу малозначними
справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи
незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного
провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для цілей
цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому
подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Згідно з частиною 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України спрощене позовне провадження призначене для
розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до частини 1 статті 250 Господарського процесуального кодексу України, питання про розгляд справи у порядку
спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно з частиною 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу  України суд розглядає справу в порядку спрощеного
позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із
сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з
повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи, що предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, а, отже, відповідно до пункту 1 частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, ця справа є
малозначною, а також враховуючи клопотання позивача про розгляд справи у спрощеному провадженні, суд дійшов висновку про
розгляд справи за позовом Приватного акціонерного товариства "Черкаське хімволокно" в особі Відокремленого підрозділу
"Черкаська ТЕЦ" до Приватного підприємства "Черкаська технічна станція по обслуговуванню автомобілів" про стягнення 141349,49
грн в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Керуючись  ст. 12, 176, 234, 247- 252 Господарського процесуального кодексу України, суд  

          УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 925/1067/22.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у
справі матеріалами.



Встановити строки для подання (надходження) до суду: відзиву (стаття 251 ГПК України) та заяви із запереченнями щодо розгляду
справи в порядку спрощеного позовного провадження (пункту 1 частини 2 статті 250 ГПК України) – п'ятнадцять днів з дня вручення
ухвали суду; відповіді на відзив – п’ять днів з дня вручення відзиву; заперечення – п’ять днів з дня вручення відповіді на відзив.

Роз’яснити учасникам справи наступне:

Заяви (клопотання) подаються суду в оригіналі (ч.8 ст.42 ГПК): або у формі письмового паперового документа за підписом особи,
яка його підписала; або у формі електронного документа, підписаного електронним цифровим підписом особи, яка його створила –
через систему "Електронний суд". До заяви по суті додаються докази її надіслання учасникам справи (ч.5 і 6 ст.165, ч.3 статей
166,167,168 ГПК).

Відповідно до частини першої - третьої статті 91 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи
(крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові
докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення
спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові
докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону.
Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

Відповідно до частини другої статті 96 Господарського процесуального кодексу України, електронні докази подаються в оригіналі або
в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону
України "Про електронний цифровий підпис".

З метою спрощення порядку надіслання до суду документів і ознайомлення з матеріалами справи, запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19 на час карантину, запропонувати учасникам справи: зареєструватися в системі "Електронний
суд"; подати процесуальні документи (заяви, клопотання, відзиви, відповіді, заперечення тощо), письмові та електронні докази через
систему "Електронний суд", або поштою.

Для забезпечення прав відповідача Приватного підприємства "Черкаська технічна станція по обслуговуванню автомобілів" бути
поінформованими про розгляд справи розмістити інформацію про розгляд справи за його участі на офіційній сторінці Господарського
суду Черкаської області веб-порталу судової влади.

Направити ухвалу суду ПрАТ "Черкаське хімволокно" в особі Відокремленого підрозділу "Черкаська ТЕЦ" (18036, м. Черкаси, просп.
Хіміків, 76; на електронну пошту: cerkaskatec@gmail.com);  ПП "Черкаська технічна станція по обслуговуванню автомобілів"  (18036,
м. Черкаси, вул. Хоменка, 9).

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання, в порядку передбаченому частиною другою статті 235 Господарського
процесуального кодексу України, і оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя                                                                                 А.І. Гладун

 

                                                           


