
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98 

УХВАЛА 

Справа №  910/14633/13 02.08.13 

За заявою          Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг» 

До                     Закрите акціонерне товариство «АТЕК» 

Про                       вжиття запобіжних заходів 

Суддя Митрохіна А.В. 

Представники сторін:   

Від заявника - Смулянський О.В. дов. № 01-08 від 30.03.2011р. 

Від ЗАТ «АТЕК» - не з'явилися  

Від ТОВ «Спортивний клуб «ОЛІМП» - Серебряник О.О. дов. № б/н від 10.06.2013р. 

Обставини справи : 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг» звернулось до 
Господарського суду міста Києва з заявою про вжиття запобіжних заходів, накласти арешт 
на майно, що належить Відповідачеві - TOB «Агенція спортивних розваг» на загальну 
суму суму 44   586,92 коп., а саме: воздуходувку Husqvarna 356 BT - 1 шт. - 4 200,00 грн., 
мотокосу Husqvarna 327 Rx - 1 шт. - 3 782,00 грн., кондиціонер Panasonic спліт система - 4 
шт., - 24 354,00 грн., кондиціонер типу спліт системи CsH СН24 - 1 шт. - 12 250,92 грн., 
яке знаходиться на території стадіону "АТЕК" за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20. 
Крім того просив заборонити Закритому акціонерному товариству «АТЕК», його 
посадовим особам, працівникам, в.о. керівника Закритого акціонерного товариства 
«АТЕК», арбітражному керуючому та іншим особам, вчиняти дії щодо користування, 
використання та розпорядження вищезазначеним майном, які знаходиться на території 
стадіону «АТЕК» за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20. 

Відповідно до ст. 431 Господарського процесуального кодексу України особа, яка має 
підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або 
утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх 
порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних 
заходів до подання позову. 



Згідно з положеннями ст. 434 Господарського процесуального кодексу України заява про 
вжиття запобіжних заходів розглядається господарським судом, в районі діяльності якого 
належить провести ці процесуальні дії, з повідомленням заінтересованих осіб. 

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.07.2013 призначено розгляд заяви 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг» про вжиття 
запобіжних заходів на 02.08.2013. 

Представник заявника у судове засідання з'явився, надав пояснення по суті заяви про 
вжиття запобіжних заходів, відповідно до яких просив суд задовольнити зазначену заяву, 
02.08.2013 через канцелярію суду надійшли уточнення №01-50/1 від 02.08.2013 до заяви 
про вжиття запобіжних заходів. 

Представники ЗАТ «АТЕК» у судове засідання не з'явилися, вимоги ухвали суду у  не 
виконали.  

Представник ТОВ «Спортивний клуб «ОЛІМП» у судове засідання з'явився, надав 
пояснення по суті заяви про вжиття запобіжних заходів, відповідно до яких просив суд 
задовольнити зазначену заяву. 

Заява обґрунтована тим, що дії вчинені арбітражним керуючим, в.о. керівника ЗАТ 
«АТЕК» Косякевичем С.О. та невстановленими особами, які діяли разом з ним, які 
11.06.2013 без будь-яких правових підстав, заволоділи та відкрито викрали на стадіоні 
«АТЕК» (м. Київ, вул. Чистяківська, 20) майно, яке знаходилось на території стадіону 
«АТЕК» за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 20 у користуванні Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «ОЛІМП» та яке належить на праві 
власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних розваг» на 
суму 44 586,92 грн. 

Так, ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 26.07.2013 у справі №1-
кс/759/925/13 було зобов'язано начальника слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві вчинити заходи щодо реєстрації в Єдиному реєстрі досудових 
розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення повідомлене заявою TOB 
«Спортивний клуб «ОЛІМП» від 12.06.2013 року. 

Відповідно до ст. 43-1 ГПК України особа, яка має підстави побоюватись, що подача 
потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави 
вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право 
звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання 
позову.  

Підстави для вжиття запобіжних заходів заявник повинен обґрунтувати поданням 
відповідних доказів з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК 
України, у тому числі доказів наявності у нього права вимоги (відомості про реєстрацію 
права, контракт тощо) - п. 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України 
від 20.04.2007 № 01-8/251 "Про деякі питання практики вжиття запобіжних заходів".  

Відповідно до ч. 3 ст. 43-4 ГПК України господарський суд має право вимагати від 
заявника додати до заяви будь-який наявний у нього доказ про порушення або загрозу 
порушення його прав.  



Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.07.2013 було витребувано у заявника усі 
необхідні для розгляду заяви докази - документи. 

Відповідно до ч.1 ст. 1, ч.1 ст. 2 ГПК України підприємства, установи, організації, інші 
юридичні особи мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою 
підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і 
охоронюваних законом інтересів.  

Таким чином, особа має право звертатись до суду за захистом саме порушених або 
оспорюваних своїх прав і охоронюваних законом інтересів. Порушення своїх прав та 
необхідність їх захисту, особи що звертаються до суду повинні довести належними та 
допустимими доказами.   

Статтею 43-3 ГПК України передбачено, що запобіжні заходи вживаються до моменту 
звернення до суду з позовною заявою з метою попередження та збереження доказів 
правопорушення, а після подання відповідної заяви вжиті запобіжні заходи не 
припиняються, а діють вже як заходи забезпечення позову.  

Отже, за своєю правовою природою, запобіжні заходи - це заходи, спрямовані на 
збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушенню з метою 
якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову за своїм 
змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду. Тобто, заходи, що 
вживаються судом як запобіжні мають бути спрямованими також на забезпечення позову, 
який буде поданий до суду з метою захисту порушених прав та інтересів заявника. 

Як зазначено у п. 9 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 
20.04.2007 № 01-8/251 "Про деякі питання практики вжиття запобіжних заходів" у 
вирішенні питання про вжиття запобіжних заходів господарський суд має здійснити 
оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності їх застосування з 
урахуванням такого:  

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника;  

- наявності зв'язку між конкретним видом запобіжних заходів і предметом відповідної 
позовної вимоги, яку заявник повинен подати у строк, встановлений частиною третьою 
статті 433;  

- імовірності настання обставин, зазначених у статті 431;  

- запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних 
законом інтересів третіх осіб.  

          Враховуючи вищевикладене суд визнає, що заявником доведено необхідність 
застосування заявлених запобіжних заходів, в тому числі з урахуванням зв'язку між 
конкретним видом запобіжних заходів і предметом відповідної позовної вимоги, а додані 
до заяви документи підтверджують наявності вказаних обставин. 

В силу положень ч. 5 ст. 43-4 ГПК України, про вжиття запобіжних заходів господарський 
суд виносить ухвалу, в якій зазначає обрані запобіжні заходи, підстави їх обрання, 
порядок і спосіб їх виконання, розмір застави, якщо така призначена.  



Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 434, 86 Господарського процесуального 
кодексу України господарський суд, - 

У Х В А Л И В : 

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних 
розваг» про вжиття запобіжних заходів №01-50 від 29.07.2013р. 

2. Накласти арешт на майно, яке знаходиться на території стадіону «АТЕК» за адресою: м. 
Київ, вул. Чистяківська, 20 та належить TOB «Агенція спортивних розваг» (м. Київ, 
бульвар Ромена Роллана, 7) на суму 44   586,92 грн. а саме:  

-          воздуходувку Husqvarna 356 BT - 1 шт. - 4 200,00 грн.,  

-          мотокосу Husqvarna 327 Rx - 1 шт. - 3 782,00 грн.,  

-          кондиціонер Panasonic спліт система - 4 шт, - 24 354,00 грн.,  

-          кондиціонер типу спліт системи CsH СН24 - 1 шт. - 12 250,92 грн. 

3. Заборонити Закритому акціонерному товариству «АТЕК» (м. Київ, пр-кт Перемоги, 83), 
його посадовим особам, працівникам, в.о. керівника Закритого акціонерного товариства 
"АТЕК", арбітражному керуючому та іншим особам, вчиняти дії щодо користування, 
використання та розпорядження воздуходувкою Husqvarna 356 ВТ - 1 шт. - 4 200,00 грн., 
мотокосою Husqvarna 327 Rx - 1 шт. - 3 782,00 грн., кондиціонерами Panasonic спліт 
система - 4 шт. - 24 354,00 грн., кондиціонером типу спліт системи CsH СН24 - 1 шт. - 12 
250,92 грн., які знаходиться на території стадіону «АТЕК» за адресою: м. Київ, вул. 
Чистяківська, 20. 

4. Стягнути з Закритого акціонерного товариства «АТЕК» (03062, м. Київ, пр-кт 
Перемоги, 83) з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання 
рішення суду на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція спортивних 
розваг» (03170, м. Київ, бул. Ромена Роллана, 7) 1 720,50 грн. - судового збору. 

5.  Копії ухвали направити заявнику та Закритому акціонерному товариству «АТЕК». 

Суддя                                                                                                              А.В.Митрохіна 


