
 

        

печерський районний суд міста києва 

Справа № 757/29990/21-ц  

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

08 червня 2021 року суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В. розглянувши 
матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею 
України», третя особа: ОСОБА_2 про визнання незаконними виборів Президента Федерації хокею 
України, - 

ВСТАНОВИВ: 

ОСОБА_1 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом до Всеукраїнської 
громадської організації «Федерація хокею України», третя особа: ОСОБА_2 про визнання 
незаконними виборів Президента Федерації хокею України, у якому простить суд: 

- визнати незаконним (недійсним) та скасувати протокол (рішення) Генерального конгресу 
Всеукраїнської громадської організації «Федерація хекою України» від 18.12.2020 року у частині 
обрання Президентом Всеукраїнської громадської організації «Федерація хекою України» 
ОСОБА_2 ; 

- визнати недійсним та скасувати запис про проведення державної реєстрації змін відомостей про 
керівника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань в частині запису відомостей про керівника Всеукраїнської 
громадської організації «Федерація хекою України» - Зубка Г.Ю. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають 
значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім 
випадків, встановлених цим Кодексом. 

Позовна заява за формою та змістом повинна відповідати вимогам, встановленим Цивільним 
процесуальних кодексом. 

Дослідивши позовну заяву та додані до неї документи, суддя вважає, що позовна заява не 
відповідає вимогам ст. ст. 175, 177 ЦПК України, з наступних підстав. 

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, позовна заява повинна містити виклад обставин, 
якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини. 

Згідно з ч. 5 ст. 177 ЦПК України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в 
нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються 
письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). 

Позивач у своїй заяві вказує, що у зв`язку з проведенням виборів керівника Федерації хокею 
України, відокремленим підрозділом Федерації у Київській області було подано кандидатуру 
ОСОБА_1 , разом з тим доказів на підтвердження даного факту позивач суду не надав. 



Крім того, з позовної заяви та змісту позовних вимог вбачається, що за результатами засідання 
Генерального конгресу Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» 
складено протокол від 18.12.2020 року, разом з тим відповідного протоколу позивач суду не надав. 

З огляду зазначеного, для усунення недоліків позивачу необхідно надати суду докази, що 
підтверджують вказані обставини.  

Враховуючи вищенаведене, відповідно до ч. 1 ст. 185 ЦПК України, суддя, встановивши, що 
позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, 
постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. 

За таких обставин, позовну заяву слід залишити без руху та надати позивачу строк для усунення 
виявлених недоліків. 

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 175, 177, 185 ЦПК України, суд, - 

УХВАЛИВ: 

Позовну заяву ОСОБА_1 до Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України», 
третя особа: ОСОБА_2 про визнання незаконними виборів Президента Федерації хокею України, - 
залишити без руху та надати заявнику строк для усунення недоліків. 

Роз`яснити позивачу можливість усунути виявлені недоліки протягом десяти днів з дня вручення 
ухвали про залишення позовної заяви без руху. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

Суддя                                                                                               В.В. Підпалий 


