
 

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

м. Київ 

13.03.2020 Справа № 5011-7/1603-2012 

За заявою          Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" 

про виправлення помилки в наказі  

у справі № 5011-7/1603-2012 

За первісним позовом          Приватного акціонерного товариства "Атек" 

До                                        Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб " Олімп" 

Про                                        витребування майна з чужого володіння 

За зустрічним позовом       Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" 

До                                        Приватного акціонерного товариства "Атек" 

Про                               визнання права користування та усунення перешкод у  користуванні майном 

ВСТАНОВИВ: 

На розгляді Господарського суду міста Києва (суддя Мельник В.І.) перебувала справа №5011-
7/1603-2012 за первісним позовом Приватного акціонерного товариства "Атек" до Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" про витребування майна з чужого 
володіння та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"Олімп" до Приватного акціонерного товариства "Атек" про визнання права користування та 
усунення перешкод у користуванні майном. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.10.2016 у справі №5011-7/1603-2012 у 
задоволенні первісного позову відмовлено повністю та зустрічний позов задоволено частково. 

22.11.2016 Господарським судом міста Києва видано накази про стягнення з Приватного 
акціонерного товариства "АТЕК" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "ОЛІМП" 2 436 грн 00 коп судового збору за подання зустрічного позову та 
зобов`язання Приватного акціонерного товариства "АТЕК" усунути і не чинити перешкод 
Товариству з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "ОЛІМП" у користуванні 
орендованим майном, згідно умов договору оренди майна №1 від 25.10.2001, який укладений між 
Закритим акціонерним товариством "АТЕК" та Товариством з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "ОЛІМП" , шляхом належного виконання договору оренди майна №1 від 
25.10.2001 та додаткових угод №2 від 25.03.2002, №3 від 25.03.2002, №4 від 25.04.2002 до нього, 
надання орендарю - Товариству з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "ОЛІМП" його 
керівникам та працівникам можливості вільного доступу, користування та розпорядження 



орендованими приміщеннями, спорудами, майном стадіону "АТЕК" у м. Києві по вул. 
Чистяківська, 20, у постачанні та отриманні електроенергії на об`єкт оренди за адресою: м. Київ, 
вул. Чистяківська, 20, згідно договору оренди №1 від 25.10.2001, який укладений між Закритим 
акціонерним товариством "АТЕК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спортивний 
клуб "ОЛІМП" . 

11.03.2020 до канцелярії суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"Олімп" надійшла заява про виправлення помилки в наказі №5011-7/1603-2012 від 22.11.2016. 

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва №05-23/272 від 11.03.2020, у 
зв`язку з відпусткою судді Мельника В.І., призначено повторний автоматизований розподіл 
матеріалів судової справи №5011-7/1603-2012, зареєстрованих за вхідним № 01-20/2752/20. 

У результаті автоматизованого розподілу матеріалів заяви по справі №5011-7/1603-2012 заява про 
виправлення помилки в наказі передана на розгляд судді Гулевець О.В.  

Згідно із ч. 1 ст. 328 ГПК України, суд, який видав виконавчий документ, може за заявою 
стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи 
визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. 

З урахуванням наведеного, суд вважає за необхідне призначити до розгляду заяву Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" про виправлення помилки в наказі у 
судовому засіданні з повідомленням учасників процесу. 

Керуючись статтями 234, 328 Господарського процесуального кодексу України, суд  

УХВАЛИВ: 

1. Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"Олімп" про виправлення помилки в наказі у справі №5011-7/1603-2012. 

2. Призначити розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"Олімп" про виправлення помилки в наказі у справі №5011-7/1603-2012 в судовому засіданні на 
25.03.20 о 15:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В (корпус "Б"), зал № 4 . 

3. Повідомити учасників справи про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "Олімп" про виправлення помилки в наказі. 

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. 

           

Дата підписання ухвали: 13.03.2020. 

Суддя                                                                                            О.В. Гулевець 


