
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

23.06.2021 Справа № 910/6343/21 

За позовом  Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга"; 

до                  Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України";   

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 
Міністерство молоді і спорту України 

про               визнання договору дійсним. 

Суддя О.В. Мандриченко           

Представники: не викликалися. 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" звернулося до 
Господарського суду міста Києва з позовом до Всеукраїнської громадської організації "Федерація 
хокею України" у якому просить суд: 

- визнати недійсним правочин з одностороннього розірвання договору про співпрацю від 
05.09.2019 р. між Всеукраїнською громадською організацією "Федерація хокею України" та 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга", вчинений Всеукраїнською 
громадською організацією "Федерація хокею України" листом № 76/1/21 від 07.04.2021; 

- визнати дійсним договір про співпрацю від 05.09.2019 р. між Всеукраїнською громадською 
організацією "Федерація хокею України" та Товариством з обмеженою відповідальністю 
"Українська хокейна ліга" та правовідносини триваючими (чинними); 

- зобов`язати Всеукраїнську громадську організацію "Федерація хокею України" здійснювати 
організацію проведення чемпіонату України з хокею з шайбою сезону 2021- 2022 спільно з 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" згідно статей 3 та 4 
договору про співпрацю від 05.09.2019 р. укладеного між ними. 

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що всупереч умовам договору про співпрацю від 05.09.2019 та 
чинного законодавства України, відповідач безпідставно вчинив односторонній правочин щодо 
розірвання договору шляхом направлення листа від 07.04.2021 №76/1/21 та фактично припинив 
виконувати умови договору. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2021 прийняти позовну заяву до розгляду та 
відкрити провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального 
позовного провадження, підготовче засідання призначено на 25.05.21. 



Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.05.2021 заборонено Всеукраїнській громадській 
організації "Федерація хокею України" (01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, код ЄДРПОУ 
14282640) 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" (юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, прим. 8 
код ЄДРПОУ 40519849), 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" 
(юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, прим. 8, код ЄДРПОУ 40519849), 
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" 
(юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, прим. 8, код ЄДРПОУ 40519849), 
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. 

До господарського суду від позивача надійшла заява про скасування заходів забезпечення позову. 

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне призначити заяву 
слуханням. 

Враховуючи викладене та керуючись статтею 120, 145 ГПК України,- 

У Х В А Л И В: 

1.          Призначити слухання заяви на 29.06.21 о 14:55. Викликати для участі у засіданні суду 
представників сторін. Слухання справи відбудеться в приміщенні Господарського суду міста 
Києва, корпус "Б", зал судових засідань № 2.  

2.          Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення 
учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 
межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи 

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

Суддя                                                                                                                 О. В. Мандриченко 


