
 

У х в а л а  

3 вересня  2015 року                                                                                                                   м. Київ 

Колегія суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України у складі: 

Головуючого: Шицького І.Б.,  суддів: Барбари В.П., Потильчака О.І., розглянувши заяву 
підприємства «Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва «Авангард» про 
перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 
05.08.2014 р. у справі № 910/993/14 за позовом заступника прокурора міста Києва в інтересах 
держави в особі Фонду державного майна України до Об'єднання профспілок, організацій 
профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», за участю третьої особи, яка не заявляє 
самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: підприємства «Дитячо-юнацький 
учбово-спортивний центр профспілок міста Києва «Авангард», товариства з обмеженою 
відповідальністю «Деміс Груп», за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору на стороні позивача: Міністерства молоді та спорту України про визнання права 
власності,- 

в с т а н о в и л а: 

15.07.2015 р. до Верховного Суду України надійшла заява підприємства «Дитячо-юнацький 
учбово-спортивний центр профспілок 

м. Києва «Авангард» про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 05.08.2014 
р. у справі № 910/993/14 з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 11116 Господарського 
процесуального кодексу України.  

Як доказ неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах, до заяви додано копії постанов Вищого господарського суду України від 
05.11.2014 р. у справі 

№ 904/5942/13, від 16.04.2014 р. у справі № 6-146 цс13, від 15.10.2014 р. у справі № 910/15751/13, 
від 25.12.2012 р. у справі № 43/440-6/231, від 

24.03.2014 р. у справі № 5002-29/2719-2011, від 15.10.2014 р. у справі 

№ 910/15751/13, від 16.06.2014 р. у справі № 16-13-28/17-438-2011, від 24.03.2014 р. у справі № 
5002-1/2762-2011, від 20.05.2015 р. у справі 

№ 57/479-52/363-2012, від 12.05.2015 р. у справі № 62/86 та ухвали Вищого господарського суду 
України від 22.09.2014 р. у справі № 16-13-28/17-438-2011, від 05.11.2014 р. у справі № 48/340, від 
22.09.2014 р. у справі № 47/296, від 18.11.2014 р. у справі № 916/2414/13, від 27.05.2015 р. у справі 

№ 5004/2115/11 в яких, на думку заявника, по-іншому застосовано одні і ті самі норми 
матеріального права. 

Обговоривши доводи заяви та дослідивши додані до неї матеріали, колегія суддів вважає, що 
подана заява є необґрунтованою та її доводи не підтверджуються доданими до неї матеріалами. 



Відповідно до ст. 11121 Господарського процесуального кодексу України Верховний Суд України 
відмовляє в допуску справи до провадження, якщо подана заява є необґрунтованою. 

Керуючись ст.ст. 11116 , 11121 Господарського процесуального кодексу України,  

у х в а л и л а:  

Відмовити у допуску справи № 910/993/14 до провадження Верховного Суду України. 

Надіслати копію ухвали разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.  

Ухвала є остаточною. 

Головуючий:                                                                                 І.Б. Шицький 

судді:                                                                                             В.П. Барбара 

                                                                                       

                                                                                                                                                                        
О.І. Потильчак 

                                                                                       

                                                                                                                                                                      


