
 

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  

"31" травня 2021 р.           Справа№ 910/6343/21 

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:           Пономаренка  Є.Ю. 

суддів:            Руденко  М.А.  

          Дідиченко  М.А.  

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. 

Апеляційна скарга відповідає вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу 
України. 

Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не 
надійшло. 

Враховуючи вищезазначене, апеляційний господарський суд приходить до висновку про наявність 
підстав для відкриття апеляційного 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 призначення справи до розгляду. 

Керуючись статтями 234, 258, 262, 268 Господарського процесуального кодексу України, 
Північний апеляційний господарський суд - 

УХВАЛИВ: 

1.    Відкрити 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. 

2. Розгляд апеляційної скарги Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» 
на ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.05.2021 про забезпечення позову у справі 
№910/6343/21 призначити на 14 червня 2021 року о 12 год. 00 хв. 

Повідомити учасників, що засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного 
господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, б.1А, зал судового засідання №14. Явка 
учасників не є обов`язковою. 

3. Встановити строк учасникам судового процесу для подання відзивів, заперечень на апеляційну 
скаргу та інших заяв/клопотань - до 11.06.2021. 

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

Головуючий суддя                                                            Є.Ю. Пономаренко  

Судді                                                                                М.А. Руденко 

                                                                                М.А. Дідиченко 


