
Категорія справи № 910/9305/19: Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів; Невиконання або неналежне виконання зобов’язань;
надання послуг; будівельного підряду.
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Дата набрання законної сили: 28.04.2020
Номер судового провадження: не визначено

     ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД      

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

УХВАЛА

"28" квітня 2020 р.           Справа№ 910/9305/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:           Михальської Ю.Б.

суддів:            Тищенко А.І.

          Скрипки  І.М.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В. Інвестиції»

на рішення Господарського суду міста Києва від 19.11.2019 (повний текст складено 21.12.2019)

у справі №910/9305/19 (суддя Джарти В.В.)

за позовом Комунального підприємства Київської обласної ради «Друкар»        

до 1. Комунального підприємства Київської обласної ради «Київоблкіно»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В. Інвестиції»

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: 1. Київська обласна рада;

2. Київська міська рада

про визнання недійсним договору

та за позовом третьої особи з самостійними вимогами Київської обласної ради

до 1. Комунального підприємства Київської обласної ради «Київоблкіно»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В. Інвестиції»

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: Комунальне підприємство Київської обласної ради «Друкар»

про визнання недійсним договору,

В С Т А Н О В И В :

На розгляді Північного апеляційного господарського суду перебуває апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В. Інвестиції» на рішення Господарського суду міста Києва від 19.11.2019 у справі №910/9305/19,
розгляд якої призначено на 05.05.2020.

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.03.2020
№215, від 20.03.2020 №242, від 25.03.2020 №239, від 29.03.2020 №241, від 02.04.2020 №255, від 22.04.2020 №291), продовження запровадженого карантину в Україні через спалах у світі коронавірусу COVID-19 до 11 травня 2020 року
та запровадження режиму надзвичайної ситуації на всій території України, Північний апеляційний господарський суд, з метою захисту здоров`я учасників судового процесу і співробітників суду та з урахуванням наведених
рекомендацій уповноважених суб`єктів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє, що судове засідання, призначене на 05.05.2020, не відбудеться.
Водночас, колегія суддів вважає за необхідне призначити до розгляду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В. Інвестиції» на рішення Господарського суду міста Києва від 19.11.2019 у справі №910/9305/19
після закінчення карантинних заходів.

Керуючись статтями 234, 273, 268 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_04_22/pravo1/KP200211.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_03_16/pravo1/KP200215.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1803/ed_2020_03_30/pravo1/T_179800.html?pravo=1#1803
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2193/ed_2020_03_30/pravo1/T_179800.html?pravo=1#2193
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2158/ed_2020_03_30/pravo1/T_179800.html?pravo=1#2158


У Х В А Л И В :

1. Повідомити учасників справи №910/9305/19, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В. Інвестиції» на рішення Господарського суду міста Києва від 19.11.2019 у справі
№910/9305/19, призначене на 05.05.2020, не відбудеться.

2. Призначити до розгляду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В. Інвестиції» на рішення Господарського суду міста Києва від 19.11.2019 у справі №910/9305/19 на 09.06.2020 о 13 год 45 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, літ. А, зал судових засідань №12 (другий поверх).

3. Довести до відома учасників апеляційного провадження, що нез`явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою розгляду апеляційної скарги по суті.

Учасники процесу можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - https://anec.court.gov.ua/sud4873/gromadyanam/csz/m.

          Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями Північного апеляційного господарського суду та не підлягає оскарженню.    

Головуючий суддя                                                            Ю.Б. Михальська

Судді                                                                                А.І. Тищенко

                                                                                І.М. Скрипка

    


