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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК«ПРИВАТБАНК»
49^4 , м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50

^омуленко Дмитру Олександровичу 
62482, с.Докучаєвське (Комуніст), Уч. МістечкоХНАУ, б. 
5 гурт.
Харківська область. Харківський район

Харківський районний суд Харківської області направляє Вам копію ухвали суду від 15.02.2018 про 
закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті по цивільній справі № 
635 7537/17 за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ПРИВАТБАНК» до Хомуленко Дмитра Олександровича про стягнення заборгованості -  для відома.

Справа призначена до судового розгляду по сузі на 09 годину ЗО хвилин на 13 березня 2018 року

Додаток: копію ухвали суду від 75.02.2018 ■ арк.

Суддя Харківського районного суду 
Харківської області Я.А. Шинкарчук
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У Х В А Л А

Справа № 635/7537/17 
Провадження № 2/635/573/2018

про закриття Підготовчого провадження 
та призначення справи до судового розгляду по суті

15 лютого 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі;

головуючого - судді Шинкарчука Я.А.,
за участю секретаря судового засідання - Желізової О.А.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в приміщенні суду в смт Покотилівка 
Харківського району Харківської області цивільну справу за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Хомуленко Дмитра 
Олександровича про стягнення заборгованості, -

в с т а н о в и в :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» пред’явив 
позов до суду шляхом подання позовної заяви, якоі-з просить стягнути з відповідача на їх користь 
заборгованість за кредитними договором № б/н від 18.07.2008 року у розмірі 90 422,58 грн та судовий 
збір.

Ухвалою суду від 19 січня 2018 провадження у зазначеній справі було відкрито та справу 
призначено до підготовчого засідання.

В підготовче судове засідання представник позивача не з’явився, подав до суду заяву, якою 
позовні вимоги підтримав, не заперечує проти заочноі о розгляду справи та просить суд справу розглянути 
у його відсутності.

Відповідач в підготовче судове засідання нг з’явився, про час та місце підготовчого судового 
засідання повідомлявся належним чином, про причин]' неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 196 ЦГЖ України, для виконання завдання підготовчого провадження в кожній 
судовій справі, яка розглядається за правилами загаль зого позовного провадження, проводиться підготовче 
засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і 
необхідності вчинення відповідних процесуальних д ії . Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше 
ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно ч. 1 ст. 197 ЦПК України, підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників 
справи. Відповідно до п. 15 ч.2 вказаної статті, призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і 
місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду 
справи по суті.

Частиною 1 статті 200 ЦПК України встаноЕлено, що у підготовчому засіданні суд постановляє 
ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та 
початку судового розгляду справи по суті.

Відповідно до п. З ч. 2 ст. 200 ЦПК України, за результатами підготовчого засідання суд 
постановляє ухвалу про закриття підготовчого проваїження та призначення справи до судового розгляду 
по суті.

Під час проведення підготовчого судового засіданні встановлено, що спір між сторонами до 
судового розгляду не врегульований, підстав для залишення позовної заяви без розгляду або закриття 
провадження у справі немає, клопотань про залученні до участі у справі відповідачів, третіх осіб та інших 
клопотань до суду не на/тійшло. Підстав для відкладення підготовчого судового засідання немає.

В зв’язку з викладеним суд вважає можливим закрити підготовче провадження та призначити 
справу до судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 189, і 96-198,200 ЦПК У краї ти, суд,
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Закрити підготовче провадження та призначити цивільну справу за позовом ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРІХІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Хомуленко Дмитра 
Олександровича про стягнення заборгованості до судового розгляду по суті на 09 годину ЗО хвилин на ІЗ 
березня 2018 року в залі судових засідань Харківського районного суду Харківської області за адресою с.мт 
Покотилівка, вул Калініна, 18, Харківського районному, Харківської області.

Про час і місце судового засідання повідомити сторін у справі.
Ухвала набирає сили з моменту її підписання суддею і оскарженню не підлягає.
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