
Список справ призначених до слухання на 16.09.2021 

суддя Турчин Сергій Олександрович 

зал судових засідань №8 
№п/

п 

Час 

слухан

ня 

 

№ справи 

 

Позивач 

 

Відповідач 

 

Третя особа 

 

Предмет спору 

1 14:15 910/9232/21 Чернівецький обласний центр 

зайнятості   

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЕКОТЕХНОІНВЕСТ"   

 стягнення 12654,42 грн 

2 14:30 910/3928/21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ІНТЕРФОМ"  

"POLIFOM-EXIM" SRL  стягнення 34798,81євро 

3 14:45 910/12130/21 Перший заступник керівника 

Київської міської прокуратури в 

інтересах держави в особі 

Київської міської ради  

 

1. Київська міська державна 

адміністрація  

2. Департамент економіки та 

інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

3. Комунальне підприємство 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) по 

охороні, утриманню та 

експлуатації земель водного 

фонду м. Києва "ПЛЕСО"  

4. Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АКТИВНА 

КРАЇНА"  

 визнання незаконним 

розпорядження, 

визнання недійсним 

інвестиційного 

договору 

4 15:00 910/12335/21 Державне підприємство 

"ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ"  

Приватне підприємство 

"ТЕНДЕР ОНЛАЙН" 

 стягнення 375610,86 

грн. 

5 15:15 910/12380/21 Національний банк України в 

особі Банкнотно-монетного 

двору Національного банку 

України  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ВЕЛІНКОМ" 

 стягнення 4043038,50 

грн. 

6 15:30 910/9677/21 За первісним позовом 

Петренка Володимира Івановича 

за зустрічним позовом  
Бандуристого Руслана 

Сергійовича   

 

За первісним позовом 

Бандуристий Руслан Сергійовича 

за зустрічним позовом  
1. Петренко Володимир Іванович  

2. Компанія “Вантаріс ЛТД” 

(Vantaris LTD)  

За первісним позовом 

1.Кравець Андрій 

Володимирович  

2. Приватне акціонерне 

товариство "Вестінтро"  

 

За первісним позовом 

витребування акцій з 

чужого незаконного 

володіння 

за зустрічним позовом  
 визнання відсутнім 

права та визнання 

договору дійсним 



7 15:45 910/3550/16 Публічне акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифікації 

"Львівгаз"  

   

 

 

Публічне акціонерне товариство 

"Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз України"   

 За скаргою Публічного 

акціонерного 

товариства 

"Національна 

акціонерна компанія    

"Нафтогаз України"   

на дії Шевченківського 

районного відділу 

державної виконавчої 

служби м. Київ 

Головного 

територіального 

управління юстиції  у м. 

Києві 

8 16:00 910/3550/16 Публічне акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифікації 

"Львівгаз"  

   

 

 

 

 

Публічне акціонерне товариство 

"Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз України"   

 

 

за заявою Публічного 

акціонерного 

товариства 

"Національна 

акціонерна компанія    

"Нафтогаз України"   

про визнання наказу 

таким, що не підлягає 

виконанню  

9 16:15 910/9629/21 Сільськогосподарське товариство 

з обмеженою відповідальністю 

"ГУСАРІВСЬКЕ"  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЕНЕРГАУМ" 

 стягнення 1645993,90  

грн. 

10 16:30 910/6453/21 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АГРОПЛАНТЕКО"  

 

1.Товариство з обмеженою 

відповідальністю "МАГНАТ 

АГРО СЕРВІС"  

2. Гарилевич Олександр 

Миколайович  

3. Клоков Олексій Вікторович 

      

 

солідарне стягнення 1 

970 591,12 грн. 

 

11 16:45 910/10032/21 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПРОМКРІПЛЕННЯ"  

Комунальне підприємство 

"КИЇВПАСТРАНС" 

 стягнення 650051,76 

грн. 



12 17:00 910/7870/21 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ДИНАМО 

ІНВЕСТ"  

 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БУДРЕМСЕРВІС" 

 заява Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

"ДИНАМО ІНВЕСТ"  

про ухвалення   

додаткового рішення   

про стягнення судових 

витрат  

 

З ухвалами суду сторони мають можливість ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).» 

http://www.reyestr.court.gov.ua/

