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Категорія справи № 337/7343/21: Цивільні справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження;
Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів (крім категорій 301000000-
303000000), з них; страхування, з них.
Надіслано судом: 04.02.2022. Зареєстровано: 04.02.2022. Оприлюднено: 07.02.2022.
Дата набрання законної сили: 02.03.2022
Номер судового провадження: 2/337/467/2022

04.02.2022

ЄУН 337/7343/21

Провадження 2/337/467/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2022 року Хортицкий районний суд м. Запоріжжя

в складі: головуючого судді Салтан Л.Г.

за участю секретаря Шаповалової А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залу суду м. Запоріжжя позовну заяву   ОСОБА_1 в
своїх інтересах, та в інтересах неповнолітнього ОСОБА_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ),
представник позивачів адвокат Добринь Ярослав Олегович ( м.Дніпро, вул.Олеся Гончара, 4) до АТ
«Страхова компанія «ІНГО» (інд.код 16285602, адреса: м.Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, буд.33) про
стягнення страхового відшкодування внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,

в с т а н о в и в:

17.12.2021 року представник позивачів адвокат Добринь Я.О. звернувся до суду з позовною заявою до
АТ «Страхова компанія «ІНГО» про стягнення страхового відшкодування внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди.

Ухвалою суду від 22.12.2021 року відкрите спрощене позовне провадження у цивільній справі.

В судове засідання позивач та представник позивача з`явились, причину неявки суду не повідомили,
про розгляд справи сповіщені у встановленому порядку. Представник позивача звернувся до суду з
заявою про залишення позову без розгляду в зв`язку з вирішенням справи внесудовим шляхом .

У відповідності до п.5 ч.1 ст.257 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення позову без
розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без
розгляду.

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви без розгляду

Керуючись ст. п.5 ч.1ст. 257 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 в своїх інтересах, та в інтересах неповнолітнього ОСОБА_2 (місце
реєстрації: АДРЕСА_1 ), представник позивачів адвокат Добринь Ярослав Олегович ( м.Дніпро,
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вул.Олеся Гончара, 4) до АТ «Страхова компанія «ІНГО» (інд.код 16285602, адреса: м.Київ,
вул.Бульварно-Кудрявська, буд.33) про стягнення страхового відшкодування внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди залишити без розгляду.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду шляхом
подачі в 15-денний строк з дня винесення ухвали апеляційної скарги.

Суддя:   Л.Г. Салтан


