
госпомрський суд чЕркдськоi оБлдстI

ухвАлА

11 липня 2019 року
м. Черкаси

сlrрава Ns 925l715l19

Господарський сул Черкаськоi областi у складi: головуючого - суллi

Скиби г.м., за r{астю секретаря судового засiдання Свтушенко Б,в,, у

пiдготовчому засiданнi за правилами загаJIьного позовного провадження в

примiщеннi суду розглянув справу за позовом гр. Гопки МарiI Днатолiiвни,

ЧЪр*асьКч o6nu.r", ЧорноЬаiвський район, с. Хрестителево (поштова адреса: м,

Черкаси, вул. С. Жужоми, 5, кв, 1)

до .ro"up"ar"u з обмеженою вiдповiдальнiстю <Дгроелiтгруп), м,

Черкаси, вул. Невського, |5lt,KB, 36

ПросТяГНення53446,66ГрН.неВиплаЧенихДивiДенДiв,
за участю повноважних представникiв cTopiH:

вiДпозивача:ГончарС.М._аДВокаТ_задовiренiстю;
вiд вiдповiдача: участi не брав,

гр. Гопкu Йuрi" днатолiiвна звернулася в господарський суд Черкаськоi

областi з позовоМ до товарИства З обмежеНою вiдповiдальнiстю <<Агроелiтгруп>

про стягнення невиплачених дивiдендiв за 2016 piK та за сiчень 201'7 року в

рЬзмiрi 53 446,66 грн., та вiдшкодувати суловi витрати,

представник позивача вимоги пiдтримав та пояснив, що спlвзасновник

пiдприемства гр. Гопка м.д. прийняла рiшення про вихiд зi складу учасникiв з

01.09.2017р. та реалiзувала його, .rодч"-' вiдповiдну нотарiально посвiдчену

заяву товариству.
в заявi про вихiд з товариства також була вимога до товариства

ви11латит" "u.r""y 
прибутку до моменту виходу зi складу засновникiв - по

вересень 20l,.7 року.
Заява подана товариству 17.05.2017р. засобами зв'язку <Укрпошти)) з

П О В iДО МД;itl};lХ 
ilJ;HTB ач по силаеться i н а до в iдку пр и в атн о го нотар iy с а

про посвiдчення if заяви.
у суду вiдсутнi док€ви отримання чи вiдмови в отриманнl вlдповlдачем

ухв€Lли суду про вiдкриття провадження, що е пiдставою для вiдкладення

пiдготовчого засiдання.
ддреса вiдповiдача у позовнiй заявi спiвпадае з адресою, вказаною у

витягу з СЩРПОУ юридичних осiб,
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У зв'язкУ з неявкоЮ предстаВника вiдповiдача в судове засiдання

представник позивача вказав, що ухвztлу про tIризначення наступного судового

засiдання доцiльно направити також i засновникам тов <дгроелiтгруп) до

вiдому. Суд вваж ае за необхiдне також дати оголошення про дату слухання

даноiъправи i на сайтi господарського суду Черкаськоi областi.

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

неподанням витребуваних документiв, суд вважае за необхiдне вiдкласти

розгляд справи та повторно витребувати докази вiд cTopiH,

КеруючИсь статтЯми 182, 1 83, 202, 234 Господарського процесуального

кодексу Украiни, господарський суд
УхВАЛИВ:

Пiдготовче засiдання вiдкласти на 09:00 год.25 липня 2019р,

засiдання провести в примiщеннi господарського суду за адресою: м,

Черкаси' бул, Шевченка, 307' 
повiдача бути поiнформованим

.Щля забезпечення дотримання прав вlд

про час i дату призначення наступного судового засiдання, розмlстити

iнформачiЮ прО виклиК предстаВ"rпu тоВ <Дгроелiтгруп) на офiuiйнiй

сторiнцi господарського суду Черкасъкот областi веб-порталу судовот влади

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

Позивач: довiдка еШПОУ на вiдповiдача станом на день звернення з

позовом. ПропозИцii пО вреryлюВаннЮ спору, Рiшення товариства про розподiл

прибутку. Звiти товариства про резулътати господарськоi дiяльностi за 2016,

2ot7 роки, в тому числi розподiл прибутку. ,щокази проведеного розрахунку,

Вiдповiдач: вiдзиви "u 
,rоrо" 

-у 
вiдповiдностi з вимогами cTaTTi 165

господарського I]роцесуального кодексу Украiни та докази направлення

norr"uuy. Пропоз"цii no вреryлюванню спору, Звiти товариства про результати

господарськоI дiяльностi зЬ ZO16-2017 роки, в тому числi розподiл прибутку,

Направити до вiдому дану ухваJIу засновнику та власнику тов

кАгроелiтгруп):^ 
- Чумiчов олексiй Вячеславович - 18015, м, Черкаси, вул, Невського,

|5lI, кв. 3б.

Копiю ухваJIи надiслати учасникам справи в порядку ч. 5 ст, 242 гпк
Украiни.

Ухвала набирае законнот сили з моменту i] пiдписання та оскарженню

не пlдлягас.

Судд" Г.М. Скиба
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