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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" / 00849296

Відповідач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТОЛІТ" / 37245187

 

 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-
В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

22.10.2021Справа № 910/16929/21

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., розглянувши 
матеріали за позовом Державного підприємства «Науково-дослідний, виробний 
агрокомбінат «Пуща-Водиця» (08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
село Софіївська Борщагівка, вул. Соборна , буд. 63; ідентифікаційний код 
00849296) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Датоліт» (01001, м. Київ, 
вул. Михайлівська, буд. 18, літера "В", приміщення 104; ідентифікаційний код 
37245187) про визнання недійсним інвестиційного договору,

 

ВСТАНОВИВ:

 

Державне підприємство «Науково-дослідний, виробний агрокомбінат «Пуща-
Водиця» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Датоліт» про визнання недійсним інвестиційного 
договору, обґрунтовуючи позовні вимоги тим, що 05.03.2013 між ДП «Науково-
дослідний, виробний агрокомбінат «Пуща-Водиця» та ТОВ «Датоліт» було укладено 
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інвестиційний договір (нова редакція договору №2911-1-ід/11 від 29.11.2011 та 
зазначає, що вищевказаний інвестиційний договір є таким, що суперечить 
вимогам законодавства, діючого на момент його укладення. У зв`язку з чим 
позивач просить суд визнати недійсним інвестиційний договір (нова редакція 
договору №2911-1-ід/11 від 29.11.2011) від 05.03.2013 укладеного між ДП 
«Науково-дослідний, виробний агрокомбінат «Пуща-Водиця» та ТОВ «Датоліт».

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України 
передбачено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, 
які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному 
позовному провадженні.

Таким чином, суд визнав подані матеріали такими, що відповідають вимогам 
статей 162, 164, 172 ГПК України, та є достатніми для прийняття позовної заяви до 
розгляду та відкриття провадження у справі.

Керуючись статтею 12, 176, 177, 182, ч. 2 ст. 232, 233, 234 ГПК України, суд - 

 

УХВАЛИВ:

 

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі за 
правилами загального позовного провадження.

Призначити підготовче судове засідання на 25.11.2021 об 11:00 год. Засідання 
відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, 
місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 44-Б, зал №15.

Визначити відповідачу строк для подання відзиву на позов до 15.11.2021.

 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. 

Дата підписання: 22.10.2021.

 

 Суддя Я.В. Маринченко 
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