
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

м. Київ 

02.08.2018 Справа № 910/20713/16 

За позовом    Державного підприємства «Палац спорту»  

до                    Громадської спілки «Хокейна Екстра Ліга України» 

про                  стягнення 2 338 754,15 грн. 

Суддя Сівакова В.В. 

Без виклику сторін 

СУТЬ СПОРУ: 

На розгляд Господарського суду міста Києва передані вимоги Державного підприємства «Палац 
спорту» про стягнення з Громадської спілки «Хокейна Екстра Ліга України» 2.338.754,15 грн., з 
яких: 1.878.500,00 грн. основного боргу, 310.310,80 грн. пені, 112.339,00 грн. збитків від зміни 
індексу інфляції та 37.604,35 грн. - 3% річних за неналежне виконання взятих на себе останнім 
зобов'язань згідно договору № 125 від 30.12.2015. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.01.2017 у справі № 910/20713/16 повністю 
задоволені позовні вимоги та стягнуто з Громадської спілки «Хокейна Екстра Ліга України» на 
користь Державного підприємства «Палац спорту» 1.878.500,00 грн. основного боргу, 310.310,80 
грн. пені, 112.339,00 грн. збитків від зміни індексу інфляції, 37.604,35 грн. - 3% річних, 35.081,31 
грн. витрат по сплаті судового збору. 

13.02.2017 на виконання вказаного рішення Господарським судом міста Києва видано відповідний 
наказ.  

01.08.2018 на адресу суду надійшла заява Державного підприємства «Спортивний комплекс 
«Атлет» про заміну сторони виконавчого провадження (стягувача) Державного підприємства 
«Палац спорту» на його правонаступника Державного підприємства «Спортивний комплекс 
«Атлет» щодо виконання наказу Господарського суду міста Києва № 910/20713/16 від 13.02.2017. 

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 121, 334  ГПК України, - 

У Х В А Л И В: 

1. Розгляд заяви призначити на  06.09.18  о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні 
Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал 
судових засідань №  8 . 



2. Сторонам та заявнику направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких 
повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального 
кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують 
повноваження представників. 

Роз'яснити сторонам, що неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення 
питання про заміну сторони виконавчого провадження. 

Суддя В.В.Сівакова  



 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

м. Київ 

01.08.2018 Справа № 910/20710/16 

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши заяву Державного 
підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» 

про заміну сторони її правонаступником   

у справі № 910/20710/16 

за позовом Державного підприємства "Палац спорту"  

до Громадської Спілки "Хокейна Екстра Ліга України" 

про стягнення заборгованості 168 006,08 грн. 

Без виклику представників учасників справи. 

ВСТАНОВИВ: 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.12.2016 у справі № 910/20710/16 позов 
задовольнити частково, стягнуто з Громадської Спілки "Хокейна Екстра Ліга України" на користь 
Державного підприємства "Палац спорту" заборгованість в розмірі 162000 грн. 00 коп., 3 % річних 
в розмірі 2262 грн. 08 коп., інфляційні втрати в розмірі 2772 грн. 00 коп. та витрати по сплаті 
судового збору в розмірі  2507 грн. 50 коп., в іншій частині позову відмовлено. 

27.12.2016, на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 12.12.2016, видано наказ. 

01.08.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва представниками Державного 
підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» подано заяву про заміну сторони її 
правонаступником. 

Відповідно до частин 1-3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі 
вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. 
Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), 
державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її 
правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з 
повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. 

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 121, 234, 334 Господарського процесуального кодексу 
України, суд - 



УХВАЛИВ: 

1. Розгляд заяви Державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» про заміну сторони її 
правонаступником у справі № 910/20710/16 призначити на  09.08.18  о 10:30 год. Засідання 
відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 44- Б, зал №  22 . 

2. Запропонувати боржнику у строк до 08.08.2018 надати суду письмові пояснення по суті заяви. 

3. Повідомити учасників справи призначення судового засідання. 

4. Згідно з ч. 2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає 
законної сили негайно після її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від 
рішення суду. 

Суддя                                                                                                                                                              
                                          О.А.Грєхова  

 


