
 

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 

м. Київ 

29.06.2021 Справа № 910/6343/21 

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

про                  скасування заходів забезпечення позову. 

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

до                  Всеукраїнської громадської організації "Федерація хокею України"; 

про               визнання договору дійсним. 

Суддя Мандриченко О.В. 

Представники сторін: 

Від позивача:     Бабіч О.І., адвокат, ордер серії АА № 1098762 від 19.04.21; 

Від відповідача: Войніканіс-Мирський Я.С., адвокат, ордер серії КС № 546920 від 05.10.20; 

                            Рибачок А.О., адвокат, ордер серії АА № 1107566 від 25.05.21. 

Від третьої особи: не з`явилися. 

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 забезпечено позов у справі № 
910/6343/21, 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" (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. 

Через канцелярію господарського суду міста Києва 10.06.2021 від Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга" надійшло клопотання про скасування заходів 
забезпечення позову у справі. 

Через канцелярію господарського суду міста Києва 29.06.2021 від Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Українська хокейна ліга" надійшло клопотання про залишення без розгляду 
клопотання про скасування заходів забезпечення позову у справі. 

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. 

Оскільки вирішення заяв та скарг є невід`ємною частиною судового процесу, на неї 
розповсюджуються і загальні положення ГПК України, в т.ч. щодо залишення позову без розгляду 
та припинення провадження у справі. Аналогічні за змістом роз`яснення були надані у п. 9.9. 
постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 9 від 17.10.2012 року "Про деякі 
питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України". 

Суд, розглянувши письмову заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна 
ліга" та дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що заява про залишення заяви про 
забезпечення позову без розгляду, не суперечить законодавству та не порушує чиїх-небудь прав та 
охоронюваних законом інтересів. У зв`язку з цим, клопотання про скасування заходів 
забезпечення позову у справі підлягає залишенню без розгляду на підставі пункту 5 частини 1 
статті 226 Господарського процесуального кодексу України. 



На підставі викладеного та керуючись п. 5 ч. 1 ст. 226  ГПК України, господарський суд 

У Х В А Л И В: 

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська хокейна ліга" про скасування 
заходів забезпечення позову у справі № 910/6343/21 залишити без розгляду. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному 
порядку.  

Суддя                                  О.В. Мандриченко 


