
 Оголошення щодо зміни дати розгляду справ, які були призначені до розгляду суддею 

Курдельчуком І.Д. на 29.11.2022. 

 

910/10061/22 

за позовом  приватного акціонерного товариства «Національна 

енергетична компанія «Укренерго»   
до товариства з обмеженою відповідальністю «Київські 

енергетичні послуги»  

про стягнення 118 288 506,58 грн. 

Призначено судове 

засідання на  

06.12.22 о 12:00 год. 

910/13714/20 

за позовом акціонерного товариства «Банк Альянс»  

до товариства з обмеженою відповідальністю «Чарівна мить»;  

товариства з обмеженою відповідальністю «Софіївська група»;  

Піддубецької Людмили Олексіївни  

про стягнення заборгованості (солідарно) у розмірі 1330 846,37 

грн. 

Призначено судове 
засідання на  

06.12.22 о 12:15 год. 

910/11162/22 
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ВАРТІС"  

до товариства з обмеженою відповідальністю "БОРИСПІЛЬБУД"  

про стягнення 3 739 256,71 грн. 

Призначено 

підготовче засідання 

на  

06.12.22 о 10:45 год. 

910/11360/22 

за позовом Сергієнка Сергія Олександровича  та Сергієнко 

Світлани Миколаївни  

до обслуговуючого кооперативу «Автогаражний кооператив 

«ЛОТОС»  

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 
спору, на стороні відповідача: Остренко Анатолій Федорович 

про визнання незаконним та скасування рішення та усунення 

перешкод у користуванні гаражними боксами 

Призначено 

підготовче засідання 

на  

06.12.22 о 14:45 год. 

910/10689/22 

за позовом приватного акціонерного товариства «Київський 

картонно-паперовий комбінат»  

до Тека-Груп Фаундеішн, Республіка Панама, Teka-Group 

Foundation  

про захист ділової репутації 

Призначено судове 

засідання на  
06.12.22 об 11:45 год. 

910/9695/22 

за позовом  товариства з обмеженою відповідальністю 

«Торговельна компанія «Енергостіл»  

до товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Технова»  

про стягнення 2 026 579, 43 грн. 

Призначено судове 

засідання на  

06.12.22 о 10:30 год. 

910/9911/22 

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «СВП 

Плюс»  

до товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ Парус»  

про стягнення 211 058, 21 грн. 

Призначено 

підготовче засідання 

на  
06.12.22 об 11:30 год. 

910/8798/22 

за позовом  приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня 

на Рибальському»  

до комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово – 

транспортних споруд м. Києва»  

про визнання додаткових угод до договору недійсними 

Призначено 

підготовче засідання 

на  
06.12.22 об 11:00 год. 

910/10371/22 

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика 

декору "Солодкий дім"  

до Департаменту патрульної поліції та Головного управління 

Державної казначейської служби України у Київській області  

про відшкодування 618 507,60 грн. 

Призначено судове 

засідання на  

06.12.22 о 14:25 год. 

916/2432/21 

за позовом громадської організації «Водно-моторне, спортивно-

оздоровче товариство рибалок-любителів»  

до громадської організації «Одеські водно-моторні причали» та 

Міністерства юстиції України  

про визнання незаконним та скасування наказу, скасування 

рішень, визнання права власності  

Призначено 

підготовче засідання 

на  

06.12.22 о 12:30 год. 

910/9725/22 

за позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю «СОК 

ТРЕЙД»  

до Державного підприємства «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого 

підрозділу «Запорізька атомна електрична станція» 

про стягнення 1 172 198,35 грн. 

Призначено 

підготовче засідання 
на  

06.12.22 о 15:00 год. 



910/9635/22 

за первісним позовом товариства з обмеженою 

відповідальністю «Одумаді – Транс» 

до акціонерне товариство «Українська залізниця» в особі філії 

«Центр з будівництва та ремонту колії» акціонерного товариства 

«Укрзалізниця» 

про стягнення 2 633 886, 45 грн. 

 

та за зустрічним позовом товариства «Українська залізниця» в 
особі філії «Центр з будівництва та ремонту колії» акціонерного 

товариства «Укрзалізниця»  

до товариства з обмеженою відповідальністю «Одумаді – Транс»  

про стягнення штрафу 

Призначено 

підготовче засідання 

на  

06.12.22 о 17:30 год. 

  


