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УХВАЛА 

про залишення позову без розгляду 

м. Київ 

14.12.2020 Справа № 910/13425/20 

За позовом Громадської організації "Дитячо-юнацька спортивна школа "Хокейний клуб 
"ДОНБАС" 

до   Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України" 

про  визнання частково недійсним акту 

Суддя О.В. Гумега  

секретар судового засідання 

Вовчик О.В. 

Представники: 

позивач: Канторіз В.М. на підставі ордеру серії ДН 129460 від 09.11.2020 

відповідач:    Войніканіс -Мирський Я.С. 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: 

Громадська організація "Дитячо-юнацька спортивна школа "Хокейний клуб "ДОНБАС" (далі - 
позивач, ГО "ДЮСШ "ХК "ДОНБАС") звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом 
до Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України" (далі - відповідач, ФХУ) з 
вимогами: 

- визнати частково недійсним рішення виконавчого комітету Федерації хокею України від 03 
червня 2020 року у частині дострокового завершення змагань з хокею з шайбою серед юнаків 
2004, 2005 та 2006 років народження у сезоні 2019-2020 років, та визначення підсумків змагань за 
результатами першого етапу чемпіонату без врахування результатів матчів плей-офф; 

- зобов`язати відповідача вчинити дії щодо продовження матчів другого етапу чемпіонатів 
України серед юнаків 2004, 2005 та 2006 років народження у сезоні 2019-2020 років, з 
визначенням підсумків змагань відповідно до положень регламенту змагань, тобто за 
результатами фінальної серії плей-офф. 

Ухвалою Господасрького суду міста Києва від 10.09.2020 позовну заяву ГО "ДЮСШ "ХК 
"ДОНБАС" залишено без руху, встановлено позивачу спосіб та строк усунення недоліків позовної 
заяви.  



16.09.2020 через відділ діловодства суду позивачем подано заяву про усунення недоліків. 

18.09.2020 через відділ діловодства суду позивачем подано супровідний лист, яким надано до суду 
клопотання про витребування оспорюваного акту та докази направлення цього клопотання 
відповідачу. Відповідно до наведеного клопотання позивач просить суд витребувати у відповідача 
копію (або оригінал) оспорюваного акту - рішення виконавчого комітету Федерації хокею України 
від 03 червня 2020 року у частині дострокового завершення змагань з хокею з шайбою серед 
юнаків 2004, 2005 та 2006 років народження у сезоні 2019-2020 років, та визначення підсумків 
змагань за результатами першого етапу чемпіонату без врахування результатів матчів плей-офф. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та 
відкрито провадження у справі, справу призначено розглядати за правилами загального позовного 
провадження, призначено підготовче засідання у справі на 12.10.2020 о 10:40 год. 

05.10.2020 через відділ діловодства суду від відповідач надійшла заява про надання матеріалів 
справи на ознайомлення. Заява судом задоволена. 

12.10.2020 через відділ діловодства суду представника відповідача надійшов відзив. 

12.10.2020 через відділ діловодства суду представника відповідача надійшли письмові пояснення. 

12.10.2020 через відділ діловодства суду представника відповідача надійшло клопотання про 
закриття провадження у справі. 

У підготовче засідання, призначене на 12.10.2020, з`явилися представники позивача та 
відповідача. 

Суд долучив до матеріалів справи відзив та письмові пояснення відповідача. 

Клопотання відповідача про закриття провадження у справі буде розглянуте судом в наступному 
підготовчому засіданні. 

У підготовчому засіданні 12.10.2020 представник відповідача подав клопотання про продовження 
строків підготовчого провадження на тридцять днів. 

Клопотання відповідача залучено судом до матеріалів справи, передане до відділу діловодства 
суду для реєстрації та буде розглянуте в наступному підготовчому засіданні. 

У підготовчому засіданні 12.10.2020 суд оголосив перерву до 09.11.2020 о 12:20 год. 

16.10.2020 через відділ діловодства суду позивач подав заяву про надання матеріалів справи на 
ознайомлення.  

У підготовче засідання, призначене на 09.11.2020, з`явилися представники позивача та 
відповідача. 

У підготовчому засіданні 09.11.2020 суд оголосив перерву до 23.11.2020 о 11:20 год. 

Підготовче засідання, призначене на 23.11.2020, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді 
Гумеги О.В. на лікарняному. 

10.11.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив. 

10.11.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про уточнення позовних 
вимог. Зазначеною заявою позивач повідомив, що у зв`язку з наданням відповідачем витягу 
оскаржуваного рішення (витяг з протоколу виконавчого комітету Федерації хокею України від 02 



червня 2020 року), якого позивач не мав на момент звернення із позовом та звертався за його 
витребуванням, у позивача виникла необхідність уточнити позовні вимоги. Згідно наведеної заяви 
позивач виклав такі позовні вимоги: 

- визнати частково недійсним рішення виконавчого комітету Федерації хокею України, оформлене 
протоколом засідання Виконавчого комітету Федерації хокею України від 02 червня 2020 року про 
завершення змагального періоду у чемпіонатах України серед юніорів та юнаків у сезоні 2019-
2020 років, у частині завершення чемпіонатів України з хокею з шайбою серед юнаків 2004, 2005 
та 2006 років народження сезону 2019-2020 років, та затвердження підсумків змагань відповідно 
до Принципів визначення підсумкових місць команд у дитячо-юнацьких змаганнях сезону 2019-
2020 років, а саме в чемпіонатах України серед юнаків 2004, 2005 та 2006 років народження; 

- зобов`язати відповідача вчинити дії щодо продовження матчів другого етапу чемпіонатів 
України серед юнаків 2004, 2005 та 2006 років народження у сезоні 2019-2020 років, з 
визначенням підсумків змагань відповідно до положень регламенту змагань, тобто за 
результатами фінальної серії плей-офф. 

13.11.2020 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли заперечення на відповідь 
позивача на відзив. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2020 призначено підготовче засідання у 
справі на  14.12.2020 о 09:40 год.  

11.12.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про залишення позову без 
розгляду.  

У підготовче засідання, призначене на 14.12.2020, з`явилися представники позивача та 
відповідача. 

У підготовчому засіданні 14.12.2020 суд долучив до матеріалів справи відповідь позивача на 
відзив, подану 10.11.2020 через відділ діловодства суду та заперечення відповідача на відповідь 
позивача на відзив, подані 13.11.2020 через відділ діловодства суду. 

Суд прийняв до розгляду заяву позивача про уточнення позовних вимог, подану 10.11.2020 через 
відділ діловодства суду. 

У підготовчому засіданні 14.12.2020 здійснювався розгляд заяви позивача про залишення позову 
без розгляду. 

Представник позивача зазначену заяву підтримав. 

Враховуючи подану позивачем заяву про залишення позову без розгляду, суд дійшов висновку 
про залишення без розгляду клопотання відповідача про закриття провадження у справі, подане 
12.10.2020 через відділ діловодства суду. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 226 ГПК України, суд залишає позов без розгляду, якщо позивач до 
початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду. 

Судом встановлено, що наведена заява підписана уповноваженою особою позивача та подана з 
додержанням строку на її подання.  

Суд дійшов висновку залишити без розгляду позов Громадської організації "Дитячо-юнацька 
спортивна школа "Хокейний клуб "ДОНБАС" до  Всеукраїнської громадської організації 
"Федерація хокею України" з вимогами про визнання частково недійсним рішення виконавчого 
комітету Федерації хокею України, оформлене протоколом засідання Виконавчого комітету 
Федерації хокею України від 02 червня 2020 року про завершення змагального періоду у 



чемпіонатах України серед юніорів та юнаків у сезоні 2019-2020 років, у частині завершення 
чемпіонатів України з хокею з шайбою серед юнаків 2004, 2005 та 2006 років народження сезону 
2019-2020 років, та затвердження підсумків змагань відповідно до Принципів визначення 
підсумкових місць команд у дитячо-юнацьких змаганнях сезону 2019-2020 років, а саме в 
чемпіонатах України серед юнаків 2004, 2005 та 2006 років народження та зобов`язання 
відповідача вчинити дії щодо продовження матчів другого етапу чемпіонатів України серед 
юнаків 2004, 2005 та 2006 років народження у сезоні 2019-2020 років, з визначенням підсумків 
змагань відповідно до положень регламенту змагань, тобто за результатами фінальної серії плей-
офф. 

Відповідно до ч. 2 ст. 226 ГПК України, про залишення позову без розгляду постановляється 
ухвала, в якій вирішуються питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення 
судового збору з бюджету. 

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (ч. 1 ст. 
123 ГПК України). Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від 
сплати встановлюються законом (ч. 2 ст. 123 ГПК України).  

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір", сплачена сума судового збору 
повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду, зокрема, в разі залишення 
заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у 
зв`язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних 
причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем 
витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням). 

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.12.2020, після виходу з нарадчої кімнати суд 
оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про залишння позову без розгляду. 

         Керуючись ст. 185, 226, 234, 235 ГПК України, суд 

                                                                       УХВАЛИВ: 

Залишити без розгляду позов Громадської організації "Дитячо-юнацька спортивна школа 
"Хокейний клуб "ДОНБАС" до  Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею 
України" про визнання частково недійсним акту. 

Повний текст ухвали складено та підписано 15.12.2020. 

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України. 

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 253-259 ГПК України, з 
урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу XI "Перехідні положення" Господарського 
процесуального кодексу України. 

Суддя                                                                                                    О.В.  Гумега 


