
 

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua  

УХВАЛА 

про відкриття апеляційного провадження  

"02" серпня 2022 р.   Справа№ 910/17959/21 

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:           Корсака В.А. 

суддів:            Євсікова О.О.  

          Демидової А.М.  

за апеляційною скаргою Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України" 

на рішення Господарського суду міста Києва від 17.02.2022, повний текст складено 20.04.2022 

у справі №910/17959/21 (суддя Стасюк С.В.) 

за позовом   1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Донбас" 

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Білий Барс" 

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Молодіжний хокейний клуб "Динамо Харків" 

до   Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" 

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - 
Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України" 

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - 
Громадська організація "Хокейний клуб "Кременчук" 

про   визнання недійсним та скасування рішення  

В С Т А Н О В И В : 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Донбас", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Хокейний клуб "Білий Барс" та Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Молодіжний хокейний клуб "Динамо Харків" звернулись до Господарського суду міста Києва з 
позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" (відповідач) про: 

-визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга" від 09.07.2021 в частині збільшення статутного 
капіталу товариства за рахунок додаткового вкладу третьої особи - Всеукраїнської громадської 
організації "Федерація хокею України"; 



-визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга" від 16.07.2021 в частині затвердження результату 
внесення додаткового грошового вкладу третьою особою, до статутного капіталу Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга", прийняття до складу засновників 
(учасників) Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України", затвердження 
розмірів часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" та 
їх номінальної вартості, про затвердження розміру збільшеного статутного капіталу Товариства. 

-скасування реєстраційних дій про зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового 
фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про 
засновників (учасників) юридичної особи, вчинені на підставі рішення Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга" від 16.07.2021. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17.02.2022 №910/17959/21 позов задоволено 
повністю. 

Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга", оформленого протоколом № 1/21 від 09.07.2021 в 
частині збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткового вкладу третьої особи - 
Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України". 

Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга", оформленого протоколом 02/21 від 16.07.2021 в 
частині затвердження результату внесення додаткового грошового вкладу третьою особою до 
статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга", 
прийняття до складу засновників (учасників) Всеукраїнської громадської організації "Федерація 
хокею України", затвердження розмірів часток учасників Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга" та їх номінальної вартості, про затвердження розміру 
збільшеного статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна 
ліга". 

Скасовано реєстраційні дії про зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 
юридичної особи, зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників 
(учасників) юридичної особи, вчинені на підставі рішення Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга" від 16.07.2021. 

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" на користь 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Донбас" 6 810 грн 00 коп. судового 
збору. 

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" на користь 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Білий Барс" 6 810 грн 00 коп. 
судового збору. 

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" на користь 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Молодіжний хокейний клуб "Динамо Харків" 6 810 
грн 00 коп. судового збору. 

Не погоджуючись з прийнятою ухвалою, Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею 
України" звернулась з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста 
Києва від 17.02.2022 у справі №910/17959/21 скасувати повністю та ухвалити нове рішення, яким 
відмовити у задоволенні позову. Просить поновити строк на апеляційне провадження. 

     Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 
04.07.2022 апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - 
Корсак В.А., судді: Демидова А.М., Євсіков О.О. 



Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.07.2022 витребувано у 
Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/17959/21. Відкладено вирішення 
питання щодо подальшого руху апеляційної скарги до надходження матеріалів справи з 
Господарського суду міста Києва. 

Після надходження матеріалів справи, розглянувши клопотання про поновлення пропущеного 
строку на апеляційне оскарження, колегія суддів зазначає наступне. 

Відповідно до вимог ст. 256 ГПК України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 
двадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та 
резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без 
повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення 
повного судового рішення. 

Згідно ст. 119 ГПК України, суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний 
строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, 
коли ГПК України встановлено неможливість такого поновлення. 

З матеріалів справи вбачається, що матеріалами справи підтверджується, що оскаржуване рішення 
прийнято Господарським судом міста Києва 17.02.2022, повний текст якого складено 20.04.2022. 
Таким чином, з урахуванням приписів ст. 256 ГПК України, останній день встановленого законом 
двадцятиденного строку на апеляційне оскарження рішення суду припадає на 20.05.2022. 

При цьому, з урахуванням отримання скаржником повного тексту оскаржуваної ухвали 29.06.2022 
(поштове відправлення за трек-номером 0105476238940), останній має право на поновлення 
пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду, за умови подачі апеляційної скарги 
протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного тексту ухвали суду (тобто до 12.07.2022). 

Звернувшись із апеляційною скаргою 04.07.2022, Всеукраїнська громадська організація 
"Федерація хокею України" подав скаргу протягом двадцяти днів з дня вручення рішення суду. 

Беручи до уваги доводи заяви про поновлення строку на апеляційне оскарження, виходячи з 
положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо 
забезпечення права скаржника на доступ до суду та пункту 8 частини 2 статті 129 Конституції 
України про забезпечення права на апеляційне оскарження судового рішення у визначених 
законом випадках, а також враховуючи, що скаржник звертається із апеляційною скаргою в межах 
десяти денного строку з дня отримання повного тексту оскаржуваної ухвали, колегія суддів визнає 
наведені скаржником підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження поважними та 
дійшла висновку про поновлення пропущеного процесуального строку на апеляційне оскарження. 

Враховуючи вищевикладене, Північний апеляційний господарський суд визнав подані матеріали 
достатніми для відкриття апеляційного провадження. Заперечень проти відкриття апеляційного 
провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло. 

Суддя-доповідач доповів колегії суддів про закінчення проведення підготовчих дій та про 
необхідність призначення справи до розгляду. 

Керуючись ст. ст. 119, 234, 255, 256, 262, 263, 267, 268, 271 Господарського процесуального 
кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, - 

У Х В А Л И В : 

1. Поновити Всеукраїнській громадській організації "Федерація хокею України" пропущений 
строк на подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 17.02.2022 у 
справі № 910/17959/21.  



2. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Всеукраїнська громадська 
організація "Федерація хокею України" пропущений строк на подання апеляційної скарги на 
рішення Господарського суду міста Києва від 17.02.2022 у справі № 910/17959/21 

3. Закінчити проведення підготовчих дій. 

4. Повідомити учасників справи про призначення апеляційної скарги до розгляду на 19.09.2022 о 
14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Північного апеляційного господарського суду за 
адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А, зал судових засідань №9 (другий поверх). 

5. Роз`яснити учасникам справи право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну 
скаргу в письмовій формі до 14.09.2022. 

Звернути увагу, що згідно вимог ст. 263 ГПК України, відсутність відзиву на апеляційну скаргу не 
перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції. До відзиву додаються докази надсилання 
(надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи. 

6. Встановити учасникам справи строк для подачі всіх заяв та клопотань в письмовій формі до 
14.09.2022. 

7. Явка учасників справи не є обов`язковою. 

У зв`язку з військовою агресією проти України та з урахуванням епідеміологічної ситуації в 
Україні Північний апеляційний господарський суд роз`яснює про право сторін подати заяви про 
розгляд справи за їх відсутності, а також  учасники справи (у разі неможливості явки їх 
представників у судове засідання) не позбавлені можливості звернутися до суду з клопотанням 
про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку «EasyCon» або інших доступних 
суду та учасникам судового процесу засобів, що забезпечують проведення судових засідань у 
режимі відеоконференцзв`язку та відповідають вимогам законодавства. 

8. Копію ухвали Північного апеляційного господарського суду надіслати учасникам провадження. 

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

Всі документи та письмові докази подаються поштою через відділ документального забезпечення 
Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. 
Шолуденко, 1а (1-й поверх) або в електронному вигляді через особистий кабінет в системі 
"Електронний суд" із застосуванням електронного цифрового підпису на електронну адресу суду. 

          Північний апеляційний господарський суд рекомендує учасникам процесу надати свої 
електронні адреси та мобільні номери телефонів представників сторін. 

Головуючий суддя                                                            В.А. Корсак  

Судді                                                                                О.О. Євсіков 

                                                                                А.М. Демидова 


