
 

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

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

УХВАЛА 

"14" червня 2021 р.       Справа № 910/6343/21 

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:           Пономаренка Є.Ю. 

суддів:            Руденко М.А.  

          Алданової С.О.  

розглянувши апеляційну скаргу Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею 
України» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.05.2021 про забезпечення позову у 
справі №910/6343/21 (суддя Мандриченко О.В.) за позовом товариства з обмеженою 
відповідальністю «Українська хокейна ліга» до Всеукраїнської громадської організації «Федерація 
хокею України» про визнання договору дійсним 

ВСТАНОВИВ наступне. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.05.2021 заяву товариства з обмеженою 
відповідальністю «Українська хокейна ліга» про забезпечення позову задоволено повністю. 

Заборонено Всеукраїнській громадській організації «Федерація хокею України» до набрання 
рішення суду у справі №910/6343/21 законної сили у будь-який спосіб та формі самостійно або із 
залученням інших осіб: 

- вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання товариству з обмеженою відповідальністю 
«Українська хокейна ліга», при виконанні ним зобов`язань Договору про співпрацю від 05.09.2019 
року, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «Українська хокейна ліга» та 
Всеукраїнською громадською організацією «Федерація хокею України»; 

- вчиняти дії, без участі товариства з обмеженою відповідальністю «Українська хокейна ліга», як 
співорганізатора, передбачені пунктом 4.1.3 вказаного Договору, а саме здійснювати прийом 
заявок від учасників (хокейних клубів) на участь в національному чемпіонаті України з хокею в 
сезоні 2021-2022 років та здійснювати будь-які дії чи приймати рішення пов`язані з цим; 

- вчиняти дії, без участі товариства з обмеженою відповідальністю «Українська хокейна ліга», як 
співорганізатора, передбачені пунктом 4.1.2 вказаного Договору, а саме укладати Договори з 
учасниками (хокейними клубами) на участь у чемпіонаті, в сезоні 2021-2022 років та здійснювати 
будь-які дії чи приймати рішення пов`язані з цим. 

Не погодившись з прийнятою ухвалою, Всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею 
України» звернулася до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в 
якій просить скасувати вказану ухвалу суду та прийняти нове рішення - про відмову позивачу в 
задоволенні його заяви про забезпечення позову. 



Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 31.05.2021 відкрито апеляційне 
провадження за апеляційною скаргою Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею 
України» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.05.2021 про забезпечення позову у 
справі №910/6343/21 та призначено апеляційну скаргу до розгляду на 14 червня 2021 року. 

Від представника позивача 10.06.2021 до апеляційного суду надійшло клопотання про відкладення 
розгляду справи, мотивоване поданням до Господарського суду міста Києва заяви про скасування 
заходів забезпечення позову у даній справі. 

До Північного апеляційного господарського суду представником відповідача 11.06.2021 подано 
додаткові письмові пояснення. 

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 14.06.2021 року враховуючи 
перебування судді Дідиченко М.А., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у 
відпустці, справу №910/6343/21 передано на повторний автоматизований розподіл. 

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 
14.06.2021, справу №910/6343/21 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - 
Пономаренко Є.Ю., судді - Руденко М.А., Алданова С.О. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 234 ГПК України, Північний апеляційний 
господарський суд, - 

УХВАЛИВ: 

                              Прийняти апеляційну скаргу Всеукраїнської громадської організації «Федерація 
хокею України» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.05.2021 про забезпечення 
позову у справі №910/6343/21 до провадження вказаною колегією суддів. 

Головуючий суддя                                                            Є.Ю. Пономаренко  

Судді                                                                                М.А. Руденко 

                                                                                С.О. Алданова 


