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ухвАлА

04 липня 201'9 року
м. Черкаси справа Ns925l72Зll9

Господарський суд Черкаськоi областi в скJIадi головуючого - суддi

Щовганя K.I., з секретарем судового засiдання Щяченко Т.В. за }п{астю
tlредставникiв: позивача Слинька М.Г. за довiренiстю, вiдповiдача - не

з'явився, розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Черкаси справу за

позовом Черкаськоi MicbKoi ради до "Багатогазулеве об'еднання IнтербУД"

УкраТнськоi спiлки BeTepaHiB Афганiстану
tIро стягнення 502ЗЗ,l0 грн.,-

ВсТАноВИВ:
Заявлено позов про стягнення 502З3,10 грн. заборгованостi по угодi вiд

04.07.2005 гrро справляння плати за користування частиною прибудинковоi
територiТ з урахуванням пенi.

Справа розглядасться в порядку спрощеного позовного провадження.
Представник вiдповiдача в судове засiдання не з'явився.
Станом на день проведення судового засiдання 04.07.2019 доказiв

отримання вiдповiдачем ухвztпи суду вiд l4.06.2019 до суду не надходило.
На пiдставi п.| ч.2 ст.216 ГПК Украiни суд вiдкладае розгляд справи в

судовому засiданнi в разi неявки в судове засiдання щасника справи, щодо
якого немас вiдомостей про направлення йому ухвали з повiдомленням про

дету, час i мiсце судового засiдання.
За таких обставин суд вважас необхiдним вiдкласти судове засiдання.
Керуючись ст.ст. 2|6,202,234 ГПК Украiни, суд,-

УХВАЛИВ:
Судове засiдання вiдкласти, призначивши його на 10 год. 30 хв.

l7 вересня 2019р. Засiдання провести в примiщеннi господарського суду м.
ЧеРКаСи, буrr. IТIевченка, З07, зilJI судових засiдань Ns з22, тел. канцелярii
з|-2|-49.

Повiдомити позивача та вiдгrовiдача про доту, час i мiсце призначеного
цiею ухвалою засiдання, надiславши iм копiю даноi ухвали.

Розмiстити оголошення про повiдомленIuI вiдповiдача про наступне
судове засiдання на веб-сторiнцi кСудова влада Украiни>.

Повiдомити сторонам веб-адресу сторiнки на офiцiйному веб-порта-гri
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судовоi влади Украiни в мережi IHTepHeT, за якою у{асники справи можуIь
отримати iнформацiю по справi, що розглядаеться, - court.goy.lalfairl

I_{я ухвала набирае законноi сили з моменту Ti оголошення суддею i не
може бу." оскаржена окремо вiд рiшення суду.

суддя K.I. Щовгань
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