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_______________
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи
 
"31" липня 2018 р.          Cправа № 902/393/18  
 
Господарський суд Вінницької області у складі судді Колбасова Ф.Ф., при 
секретарі судового засідання Вознюк К.В., розглянувши в підготовчому 
засіданні матеріали 
за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-
технічний центр  "ІВІК" (03115, м. Київ, вул. Крамського Івана/Котельнткова, 
14/34)   
до:Товариства з обмеженою відповідальністю "Укропт "Мастер-Енерго"  
(21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, будинок 51)  
про стягнення  97276,33 грн. 
 
 
Представники сторін:
позивача: ОСОБА_1 - за довіреністю №б/н від 10.04.2018 р.
відповідача: не з'явився
 

В С Т А Н О В И В : 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр 
"ІВІК" звернулося до Господарського суду Вінницької області з позовною 
заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укропт Мастер-
Енерго" про стягнення 97276,33 грн.
Ухвалою суду від 12.07.2018 р. за вказаним позовом відкрито провадження у 
справі №902/393/18 та призначено підготовче засідання на 31.07.2018р.
На вказану дату прибув представник позивача.
Відповідач не направив повноважного представника в судове засідання, 
хоча про дату час та місце судового засідання повідомлявся належним 
чином ухвалою суду, яка направлялась рекомендованою поштовою 
кореспонденцією, яка згідно відмітки на повідомленні, долученому до 
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матеріалів справи, отримана відповідачем 16.07.2018р. 
В судовому засіданні представником позивача ОСОБА_1 подано клопотання 
про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів, мотивоване 
необхідністю подачі додаткових доказів.
Розглянувши клопотання позивача про продовження строку підготовчого 
провадження та відкладення підготовчого засідання, суд приходить до 
висновку про можливість їх задоволення та відкладення підготовчого 
засідання на іншу дату з огляду на наступне.
Відповідно до вимог ст. 183 Господарського процесуального кодексу 
України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими 
статтями 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого 
засідання, встановлених цією главою. Суд відкладає підготовче засідання в 
межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у 
випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 
залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного 
відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, 
визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути 
розглянуті у даному підготовчому засіданні.Вимогами ч. 2 ст. 202 
Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд 
відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах строку, 
встановленого цим Кодексом.
За даних обставин, суд ухвалив відкласти підготовче засідання на іншу 
дату.
Згідно з п.3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України 
підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з 
дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної 
підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений 
не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з 
ініціативи суду.
Враховуючи те, що строк проведення підготовчого провадження 
закінчується, з метою надання сторонам можливості врегулювати спір 
мирним шляхом, а також для забезпечення в подальшому належного 
розгляду справи по суті, суд вважає за можливе продовжити строк 
підготовчого провадження на тридцять днів.
Судом оголошено про продовження строку підготовчого провадження та 
відкладення підготовчого засідання на 25.09.2018р. При цьому суд вважає 
за необхідне здійснити виклик сторін в порядку, визначеному ст. ст.120, 121 
ГПК України.
Керуючись ст. ст. 120, 121, ч.3 ст. 177 ГПК України, п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 183 
Господарського процесуального кодексу України, суд, -
 

У Х В А Л И В :
 
1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів. 
2. Підготовче засідання відкласти до 25 вересня 2018 р. об 11:00 год., в 
приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. 
Вінниця, 21018, 4-й поверх, каб. 407).     
3. Викликати в підготовче засідання позивача та відповідача, явку яких 
визнати обов'язковою. При направленні у судове засідання уповноважених 
представників сторін, останнім мати при собі відповідно до статті 60 
Господарського процесуального кодексу України документи, що 
підтверджують особу та повноваження.
4. Зобов'язати позивача надати суду до 24.09.2018 р. докази направлення 
відповідачу актів виконаних робіт та/або одностороннього акту виконавця 
згідно п.4.3 договору.
5. Запропонувати сторонам:
- за наявності додаткових доказів по справі - надати їх суду до 24.09.2018р. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



разом з доказами направлення копій вказаних доказів іншій стороні;
- за наявності заяв та клопотань, які відповідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України 
мають бути вирішені у підготовчому засіданні, а також досягнення 
сторонами мирової угоди, - надати такі заяви чи клопотання до суду у строк 
до 24.09.2018р. разом з доказами направлення копій вказаних заяв та/чи 
клопотань на адресу іншої сторони.
6. Роз'яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні 
відповідати вимогам ст. 161-168 ГПК України та мають бути подані у строк, 
визначений в ухвалі.
7. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського 
процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про 
стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі 
від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника 
судового процесу.
8. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по 
справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в 
мережі Інтернет за веб-адресою inbox@vn.arbitr.gov.ua.
9. Копію ухвали надіслати на адресу сторін рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення поштового відправлення.
10. Дана ухвала набирає законної сили з дня її оголошення у відповідності 
до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не може бути 
оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду на підставі ст. 
255 Господарського кодексу України.
 
Дата складання повного тексту ухвали 03.08.2018р.
 
 
 

Суддя                                           Колбасов Ф.Ф.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
віддрук. 3 прим.:
1 - до справи
2 - позивачу  (03115, м. Київ, вул. Крамського Івана/Котельнткова, 14/34) 
3 - відповідачу  (21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, будинок 51) 
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