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ухвАлА

11 липня 20t9 року м. Черкаси
справа J{p 9251722lt9

господарський сул Черкаськот областi у складi: головуючого - судд1

Скиби г.м., за участю секретаря судового засiдання евтушенко Б.в,, у

вiдкритому судовоrу ru.iдur"i у спрощеному провадженнi в примiщеннi сулУ

розглянув справу за позовом Черкаськоi MicbKoi ради, м, Черкаси, вул,

Б.Вишневецького, 36

до громадськот органiзачii <YKpaTHcbKi iнновацiТ>, м, Черкаси, вул,

Козацька, 7, кв. 388
про стягнення 72 519,51 грн. заборгованостi та санкцiй за договором,

за у{астю повноважних представникiв cTopiH:

вiд позивача: Власенко А.В. - за довiренiстю;
вiд вiдповiдача: участi не брав.

черкаська Micbka Рада звернулася в господарський суд Черкаськоi областi

з позовом до .роrчл.iкоi органiзацii <<ykpaiHcbki iнновацiт> про стягнення

заборгованостi та санкцiй за несвоечасне внесення плати за користування

земельною дiлянкою згiдно договору про вiдшкодування збиткiв

(неодержаного доходу) вiд22.06.2018р. - в розмiрi 72 519,51 грн., в тому числi:

68 528,02 грн. основного боргу,

З 991,49 грн. пенi
та вiдшкодування судових витрат.

в судовому засiданнi представник позивача вимоги пlдтримав та надав

оригiнали документiв на пiдтвердження вимог,- 
Вiдповiдач повiдомлений про дату та час судового засlдання, участь

свого представника у судове засiдання не забезпечив, про причини неявки суд

не повiдОмив. УхвалЬ.удУ вiд 13.0б.2019р. прО вiдкриття провадження у справi

направлена на адресу вiдповiдача, вказану позивачем у позовнlи заяв1,

з витягу . ёдр вбачасться, що мiсцезнаходженням юридичнот особи Го
кУкраiнсъкi iнновацiТ> е: 18005, м. Черкаси, вул. Козацька,7, кв, З88, Алреса

спiвпадае з адресою, вказаною позивачем в позовнiй заявi.

У зв'язкУ з неявкою представника вiдповiдача в судове засiдання

предстаВник позИвача вказав, що ухв€LЛу прО призначення насТупного судового

засiдання доцiльно направити також i засновникам Го <ykpaiHcbki iнновацii>

до вiдому. Суд вважае за необхiдне також дати оголошення про дату слухання
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даноi справи i на сайтi господарсъкого суду Черкаськот областi.

у зв'язку з неявкою представника вiдповiдача в судове засiдання та

неподанням витребуваних документiв, суд вважас за необхiдне вiдкласти

розгляд справи та повторно витребувати докази вiд cTopiH.

Керуючись ст.ст. 202, 2|6, 234, 247-252 Господарського процесуального

кодексу Украiни, господарський суд
УхВАЛИВ:

Розгляд справи вiдкласти на 09:00 год. 25 липня 2019р.

засiдання провести в примiщеннi господарського Суду за адресою: м,

Черкаси' бул, Шевченка, З07' 
гrовiдача бути поiнформованим

Щля забезпечення дотримання прав вlд]

про час i дату призначення наступного судового засlдання, розмlстити

iнформачiю про виклик громадськоi органiзаuii <ykpaiHcbki iнновацii> на

обiчiиrrit cropiHui господарського суду Черкаськот областi веб-порталу суловоI

влади Украiни.
Зобов'язати сторони до дня засiдання подати суду TaKl документи:

позивач: пропозицiт по врегулюванню спору. ,щокази часткового

розрахунку за договором.
Вiдповiдач: вiдзиви на позов у вiдповiдностi з вимогами cTaTTi 165

господарського процесуального кодексу Украiни та докази направлення

позивачу. Пропозицii по врегулюванню спору,

направити дану ухвалу до вiдому засновникам громадськоi органiзацiт

<YKpaTHcbKi iнновацii> :

- Коленько олексанДРу Дндрiйовичу - 18000, м. Черкаси, вул, 30 poKiB

Перемоги,62, кв. 112;

- ,.I|,ьяконову ,Щенису Олександровичу

Сумгаiтська, 23, кв. 908;
- Лукашенко Щмитру Володимировичу

Козацька, 7, кв. 388.

18029, м. Черкаси, вул.

18005, м. Черкаси, вул

,Щокументи мають бути
канцелярiю сулу до дня судового

посвiдченi та поданi через

Сулля Г.М. Скиба

ня.
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