
 

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 

06.11.2017Справа №  910/13901/17 

За позовом     Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл 

                        Київ" 

до                      Товариства з обмеженою відповідальністю "Олемпік -Інвест"                       

                        (відповідач -1) 

                        Товариства з обмеженою відповідальністю "Ленград"                       

                        (відповідач -2) 

третя особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бровченко М.О. 

про                   визнання недійсним  договору застави від 12.07.2017р. 

Суддя Трофименко Т.Ю. 

Представники: не викликались 

Обставини справи: 

       

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ"  звернулося до 
Господарського суду міста Києва з позовом  до Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Олемпік -Інвест"    (відповідач -1),   Товариства з обмеженою відповідальністю "Ленград"   
(відповідач -2) про: 

визнання недійсним договору застави  рухомого майна, частки у Статутному капіталі Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" в розмірі 25,99 %  номінальною 
вартістю 2   558   805, 55 грн. ;895 від 12 липня 2017 року, укладеного між Товариством  з 
обмеженою відповідальністю "Олемпік -Інвест"  та Товариством  з обмеженою відповідальністю 
"Ленград". 

припинення обтяження рухомого майна і виключення запису про реєстрацію обтяження за 
реєстраційним мером 16364163 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.  

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2017 було порушено провадження у справі № 
910/13901/17, розгляд справи призначено на 20.09.2017; залучено до участі у справі в якості 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - 
Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бровченко М.О. 



19.08.2017р. від позивача через відділ діловодство господарського суду міста Києва надійшла 
заява про уточнення (збільшення) позовних вимог. 

Відповідно до даної заяви позивач просить суд : 

Визнати недійсним договору застави  рухомого майна, частки у Статутному капіталі Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" в розмірі 25,99 %  номінальною 
вартістю 2   558   805, 55 грн. №895 від 12 липня 2017 року, укладеного між Товариством  з 
обмеженою відповідальністю "Олемпік -Інвест"  та Товариством  з обмеженою відповідальністю 
"Ленград". 

Припинити обтяження рухомого майн, частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ номінальною вартістю 12   558   805, 55 грн.  

Виключити  запис про реєстрацію обтяження за реєстраційним мером 16364163 з Державного 
реєстру обтяжень рухомого майна.  

Суд розглянувши дану заяву прийняв її до розгляду з урахуванням приписів ст. 22 Господарського 
процесуального кодексу України.  

13.09.2017 через відділ діловодства Господарського суду м. Києва від  відповідача -1  до суду 
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.  Клопотання мотивоване тим, що 
повноважний представник відповідача-1 перебуває у відпустці.  

Представники  відповідачів і третьої особи в судове засідання не з"явилися. Заяв, клопотань від 
відповідача-2 і і третьої особи на адресу суду не надходило.   

В судовому засіданні представником позивача подано клопотання про продовження строку 
вирішення спору відповідно до приписів ст. 69 Господарського процесуального кодексу України. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2017 строк вирішення спору продовжено на 
15 калнедарних днів та відкладено розгляд справи на 30.10.2017. 

30.10.2017 відповідач-1 через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду 
справи у зв`язку із необхідністю ознайомлення з матеріалами справи. 

Судове засідання, призначене на 30.10.2017, не відбулося у зв`язку із перебуванням судді 
Трофименко Т.Ю. на лікарняному. 

Оскільки, 06.11.2017 суддя Трофименко Т.Ю. вийшла з лікарняного, необхідним є призначення 
справи № 910/13901/17 до розгляду. 

Керуючись ст. 86  Господарського процесуального кодексу України, суд - 

У Х В А Л И В: 

Призначити розгляд справи на 27.11.17  о 10:50 год. Зал судових засідань № 8 (корпус Б). 

Зобов"язати позивача надати оригінали документів, що долучені до позовної заяви,  належним 
чином засвідчену копію Статуту підприємства  в редакції, що була чинна на дату укладення 
спірного договору, рішення про виключення відповідача -1 зі складу учасників Товариства.   

Зобов"язати відповідачів надати суду відзив на позов у порядку статті 59 Господарського 
процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини, викладені у 
ньому, та докази направлення цих документів позивачу, на підтвердження їх статусу юридичної 
особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів 



справи) статуту у повному обсязі, свідоцтва про державну реєстрацію (оригінали для огляду), 
довідку про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань станом на день вирішення спору, оригінал договору 
застави №895 від 12 липня 2017 року, укладеного між Товариством  з обмеженою 
відповідальністю "Олемпік -Інвест"  та Товариством  з обмеженою відповідальністю "Ленград", 
для огляду в судовому засіданні, та належним чином засвідчену копію для залучення до матеріалів 
справи.  

Зобов"язати відповідача-1 надати докази  сплати частки у статутному капіталі Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ". 

Зобов'язати третю особу: 

- надати письмові пояснення з приводу заявленого позову. 

Учасникам провадження у справі направити в судове засідання представників, надавши 
довіреність, офрмлену у відповідності до ст. 28 Господарського процесуального кодексу. 

Попередити сторони про передбачену п. 5 ст. 83 ГПК України відповідальність за невиконання 
вимог ухвали суду, а позивача - про передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального 
кодексу України правові наслідки. 

Суддя                                                                                                   Т.Ю. Трофименко 


