
 

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 

03.08.2018 Справа № 910/20699/16 

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Літвінової М.Є., розглянувши заяву 
Державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» про заміну сторони її 
правонаступником у справі № 910/20699/16. 

За позовом          Державного підприємства "Палац Спорту"  

до                            Громадської організації "Хокейна Екстра Ліга" 

про                             стягнення 1 081 556,45 грн. 

Суддя Літвінова М.Є. 

Без виклику представників сторін. 

ВСТАНОВИВ: 

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.01.2017 позовні вимоги Державного 
підприємства "Палац спорту" задоволено повністю; стягнуто з Громадської організації "Хокейна 
Екстра Ліга" (04080, місто Київ, вулиця Фрунзе, будинок 82, офіс 256; код ЄДРПОУ 39749397) на 
користь Державного підприємства "Палац спорту" (01001, місто Київ, Спортивна площа, будинок 
1; код ЄДРПОУ 37193349) 813  670 (вісімсот тринадцять тисяч шістсот сімдесят) грн. 00 коп. 
основного боргу, 164  907 (сто шістдесят чотири тисячі дев'ятсот сім) грн. 85 коп. пені, 26   224 
(двадцять шість тисяч двісті двадцять чотири) грн. 12 коп. 3% річних, 76  754 (сімдесят шість 
тисяч сімсот п'ятдесят чотири) грн. 48 коп. інфляційних втрат та 16  223 (шістнадцять тисяч двісті 
двадцять три) грн. 35 коп. витрат по сплаті судового збору.  

          17.02.2017 року на виконання вказаного рішення господарським судом міста Києва видано 
наказ. 

01.08.2018 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва від Державного 
підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» надійшла заява про заміну сторони її 
правонаступником у справі № 910/20699/16. 

Відповідно до частин 1 та 2 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. 

Зазначена норма права кореспондується з положеннями частини 5 статті 15 Закону України "Про 
виконавче провадження", згідно з якою у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою 



сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну 
сторони її правонаступником. 

Частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що 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. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну 
сторони виконавчого провадження. 

Дослідивши подану заяву Державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» про заміну 
сторони її правонаступником у справі № 910/20699/16, що вона відповідає вимогам частин 1 та 2 
статті 170 Господарського процесуального кодексу України.  

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне вищевказану заяву про заміну сторони її 
правонаступником призначити до розгляду в судовому засіданні з повідомленням учасників 
справи. 

Керуючись статтями 120, 121, частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу 
України, господарський суд міста Києва,- 

УХВАЛИВ: 

1.          Розгляд заяви Державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» про заміну 
сторони її правонаступником у справі № 910/20699/16 призначити на 13.08.18 о 13:45 год. 
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №  2 . 

2. Запропонувати боржнику у строк до 10.08.2018 р. подати письмові пояснення щодо поданої 
заяви із наданням підтверджуючих доказів.  

3. Ухвала набирає законної сили 06.08.2018 року та оскарженню не підлягає.  

4. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за 
якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - 
http://ki.arbitr.gov.ua. 

Суддя                                                                                                    М.Є. Літвінова 


