
 

  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 

про повернення позовної заяви 

04.11.2016 Справа №  910/20072/16 

Суддя Андреїшина І.О., розглянувши 

позовну заяву           Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудінвест» 

до            1)  Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

          2) Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському 
спорту «Льодовий стадіон» 

                              3)    Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

про           припинення права користування земельною ділянкою 

ВСТАНОВИЛА: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудінвест» звернулося до Господарського 
суду міста Києва з позовною заявою до: 1)  Департаменту комунальної власності міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
2)Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
«Льодовий стадіон» 3)    Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та 
третіх осіб які не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Міністерство 
молоді та спорту України, Київська міська рада, Департамент земельних ресурсів про припинення 
права користування земельною ділянко та зобов'язання вчинити дії.  

Розглянувши зазначену позовну заяву та додані до неї документи, господарський суд дійшов 
висновку, що вона не відповідає вимогам розділу VIII Господарського процесуального кодексу 
України, а тому підлягає поверненню з посиланням на ст. 63 Господарського процесуального 
кодексу України, з огляду на наступне.  

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України суддя 
повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо порушено правила 
об'єднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох 
відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин 
сторін чи суттєво утруднить вирішення спору. 

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Господарського процесуального кодексу України в одній позовній заяві 
може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими 
доказами. 



При цьому ч. 1 ст. 58 Господарського процесуального кодексу України визначає тільки 
можливість, а не обов'язковість об'єднання кількох вимог в одній позовній заяві. 

Під вимогою слід розуміти матеріально - правову вимогу позову, яка складає його предмет. 
Підставою позову є фактичні обставини, на яких ґрунтується вимога позивача. Отже, вимоги 
повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких ґрунтуються ці вимоги.  

Доказами відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України визнаються будь - 
які фактичні дані, отримані у визначеному законом порядку, на підставі яких суд встановлює 
наявність або відсутність обставин, на яких обґрунтовуються вимоги і заперечення осіб, що беруть 
участь у справі, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського 
спору.   

Таким чином, виходячи з положень ч. 1 ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, 
підставами об'єднання позовних вимог для позивача, який звертається з позовом до суду є 
наявність між такими позовними вимогами одного із зв'язків:  

- одна підстава виникнення;  

- одні докази, якими підтверджуються заявлені вимоги. 

Отже, об'єднані вимоги повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких ґрунтується 
позов в цілому. Відтак, допускається можливість об'єднання в одній позовній заяві кілька вимог, 
якщо обставини, на яких вони ґрунтуються, підтверджуються тими самими доказами. 

З аналізу матеріалів поданої позовної заяви випливає, що в ній об'єднано вимогу про припинення 
права користування, заявлену до Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база 
по ковзанярського спорту «Льодовий стадіон»; вимогу про зобов'язання присвоїти кадастровий 
номер земельній ділянці, заявлену до Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру; вимогу про зобов'язання Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти з Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудінвест» додаткову угоду до договору купівлі-продажу 
об'єкта незавершенного будівництва, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Укрсоцбудінвест» та Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державниї адміністрації) та посвідченого 26.03.2010 
приватним нотаріусом Київського міського нотарального округу Матвеєвим В.А. за реєстрованим 
№712, якою додати договір пунктом  про те, що об'єкт незавершенного будівництва , який є 
предметом відчуження за договором.  

Таким чином позивач обєднує позовні вимоги до різних відповідачів, які грунтуються на різних 
підставах їх заявлення. 

Аналізуючи вимоги, викладені в позовній заяві, суд дійшов висновку, що сумісний розгляд 
об'єднаних позивачем вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін та суттєво 
утруднить вирішення спору, оскільки при вирішенні спору підлягають встановленню обставини 
щодо підстав.  

Якщо суд, вирішуючи питання про прийняття справи до розгляду, встановить, що порушено 
правила поєднання вимог чи об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох 
відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин 
сторін чи суттєво утруднить вирішення спору, він відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 63 Господарського 
процесуального кодексу України повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду.  

При цьому суд враховує, що навіть у випадку, коли позивач правомірно об'єднав вимоги, пов'язані 
між собою, суд вправі повернути позовну заяву, якщо вважатиме, що сумісний розгляд об'єднаних 
вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення 
спору.  



Відповідно до ч. 3 пункту 3.6. Постанови Пленуму Вищого господарського суду міста Києва № 18 
від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального 
кодексу України судами першої інстанції" якщо позивач порушив правила об'єднання вимог або 
об'єднання цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво 
утруднить вирішення спору, суддя має право повернути позовну заяву (стаття 58 та пункт 5 
частини першої статті 63 Господарського процесуального кодексу України). 

Також Господарський суд м. Києва зауважує, що жодна копія документа, яку додано до позовної 
заяви, не засвідчена належним чином. 

У відповідності до ч. 2 ст. 36 ГПК України, письмові докази подаються в оригіналі або належним 
чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, 
подається засвідчений витяг з нього. 

Згідно з п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації», затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 
від 07.04.2003 р. № 55, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з 
оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища, 
дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту «підпис».  

У пункті 5.26 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система 
організаційно-розпорядчої документації», зазначено, що відбитком печатки організації 
засвідчують на документі підпис відповідальної особи. 

Таким чином, копії документів засвідчуються шляхом проставляння печатки підприємства на 
кожній сторінці документа, або на зворотній сторінці прошитої копії документа, напису «Згідно з 
оригіналом» та назви посади, особистого підпису особи, що має відповідні повноваження та 
засвідчує копію, її ініціали та прізвища, дати засвідчення копії. 

Суд зауважує, що вищевказані положення законодавства стосуються усіх доказів, які подаються 
до господарського суду.                     

У відповідності до ч. 2 ст. 36 ГПК України, письмові докази подаються в оригіналі або належним 
чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, 
подається засвідчений витяг з нього. 

Отже, позивач не виконав вимоги вищевказаних норм. 

Повернення позовної заяви без розгляду не перешкоджає повторному зверненню з нею до 
господарського суду в загальному порядку, після усунення вказаних недоліків. 

Керуючись пунктом 5 частини першої ст. 63 Господарського процесуального кодексу України, 
Господарський суд міста Києва 

УХВАЛИЛА: 

Повернути позовну заяву без розгляду на дооформлення. 

Звернути увагу позивача, що після усунення недоліків, які стали підставою для повернення 
позовної заяви без розгляду, він може повторно звернутися до Господарського суду міста Києва з 
позовом. 

           

Суддя                                                                                 І.О. Андреїшина  



Інформацію щодо руху справи можна отримати в інформаційному центрі Господарського суду 
міста Києва за тел. 284-18-98 та на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua 

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному 
вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.  

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно: 

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками 
судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-
порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua. 

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку 
необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному 
розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної 
Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу 
учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.  

                                                                       

            


