
  До Господарського суду Дніпропетровської області 

Справа № ______________________ 

 

Заявник 

(Відповідач): 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПП»  

______, м. Дніпро, вулиця ________, будинок ____ 

Номер телефону ________ 

Адреса електронної пошти __________ 

 

Позивач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАТ» 

______, м. Дніпро, вулиця ________, будинок ____ 

Номер телефону ________ 

Адреса електронної пошти __________ 

 

 

ЗАЯВА  

про перегляд рішення Господарського суду Дніпропетровської області від _____ 2015 

року у справі № 904/____/15 за нововиявленими обставинами  

 

У травні 2015 року Публічне акціонерне товариство «ПАТ» (далі –відповідач) 

звернулося до господарського суду із позовом, яким просило стягнути з Приватного 

підприємства «ПП» (далі – заявник, відповідач) заборгованість у розмірі _____ грн. 

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору 

оренди обладнання № ___  від _____ 2013 року в частині повної та своєчасної оплати 

наданих послуг. 

Заявник (відповідач) у цій справі позовні вимоги визнавав частково у сумі _____ грн.,  

в решті позовних вимог заперечував на підставі того, що позивачем безпідставно та не 

аргументовано змінено в односторонньому порядку розмір плати за договором № _____, з 

дати укладення _____ 2013 року, у бік збільшення (нібито на підставі укладеної додаткової 

угоди № ___ від _____ 2013 року). Відповідно до умов додаткової угоди підвищення було 

узгоджено сторонами з дати набуття чинності такої додаткової угоди. 

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від _____ 2015 року позов 

задоволено; стягнуто з Приватного підприємства «ПП» на користь Приватного акціонерного 

товариства «ПАТ»  заборгованість у сумі _____грн. та витрати, пов’язані зі сплатою 

судового збору у сумі _____ грн. 

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від _____ 2016 

року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від _____ 2016 

року, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від _____2015 року залишено 

без змін. 

_____ 2016 року на виконання рішення суду видано наказ № 904/____/15. 

Вказаним рішенням встановлено, що _____ 2013 року  між Приватним акціонерним 

товариством «ПАТ» в особі директора та Приватним підприємством «ПП» укладено договір 

оренди обладнання №___, відповідно до  п.1.1 якого Орендодавець (Позивач) передає 

Орендарю (Заявнику, відповідачу)  майно у користування за плату на певний строк.  

У п. 3.2 договору було встановлено  загальний розмір орендної плати, яка складає  

суму у розмірі _____ грн., в тому числі податок на додану вартість. 

Додатковою угодою №_____ від _____ 2013 року договір змінено, зокрема: 

- загальна сума договору становить  ______грн., в тому числі податок на додану вартість 

(п.3.2. договору); 

- при отримання від  Орендодавця рахунку і двох примірників акту про надання послуг 

Орендар зобов’язаний підписати акт і один примірник акту повернути в п’ятиденний строк з 

дня його отримання. У разі неповернення акту у вказаний строк послуги будуть вважатися 

наданими у відповідності з умовами договору (п.3.6. договору).  

 


