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Відповідач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ" / 31254730

 

 ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

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

 

УХВАЛА

 

"18" лютого 2021 р. Справа№ 911/1034/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: 

головуючого: Козир Т.П.

суддів: Кравчука Г.А. 

 Коробенка Г.П. 

розглядаючи апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Ресурсозбереження»

на рішення Господарського суду Київської області від 12.10.2020 (повний текст складено 
11.11.2020) 

у справі №911/1034/20 (суддя Щоткін О.В.)
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за позовом Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурсозбереження»

про стягнення 2001527,91 грн,

 

УСТАНОВИВ:

 

У провадженні Північного апеляційного господарського суду перебуває апеляційна скарга 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурсозбереження» на рішення 
Господарського суду Київської області від 12.10.2020, розгляд якої було призначено у 
судовому засіданні на 18 лютого 2021 року.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 
18.02.2021 призначено повторний автоматизований розподіл даної справи у зв`язку із 
перебуванням судді Агрикової О.В. у відпустці. 

Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між 
суддями від 18.02.2021 для розгляду справи сформовано колегію суддів у складі 
головуючого судді Козир Т.П., суддів Коробенка Г.П., Кравчука Г.А. 

У зв`язку зі зміною складу суду та участю суддів у інших, раніше призначених судових 
засіданнях, розгляд справи у призначений час не відбувся.

 Вивчивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне 
призначити справу до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 32, 33, 234, 268 Господарського процесуального кодексу України, 
Північний апеляційний господарський суд,

 

 

 

 У Х В А Л И В :

1. Розгляд апеляційної скарги призначити на 30 березня 2021 року о 14год. 20 хв. в 
приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. 
Шолуденка, 1- А, зал судових засідань № 8.

2. Копію даної ухвали надіслати учасникам апеляційного провадження до відома.

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

 4. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню 
окремо від судового рішення. 

 

Головуючий суддя Т.П. Козир 

 

Судді Г.А. Кравчук

 

 Г.П. Коробенко

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



© YouContol. All rights reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України


	Супровідна інформація

