
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

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

УХВАЛА 

Справа №  910/19342/13 08.04.14 

За заявою       Публічного акціонерного товариства "Київенерго"  

про                   скасування заходів забезпечення позову по справі № 910/19342/13 

за позовом      Закритого акціонерного товариства "Атек"   

до                      Публічного акціонерного товариства "Київенерго"   

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 

                         Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" 

про                   зобов'язання вчинити дії  

Суддя  Стасюк С.В.   

Представники сторін:  

від позивача       Косякевич С.О. (В.о. керівника) 

від відповідача  Браницький Д.Ю. (дов. № 91/2013/11/20-3 від 20.1.2013 року) 

від третьої особи   не з'явився 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ : 

Закрите акціонерне товариство "Атек" (надалі по тексту - позивач) звернулось до 
Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства 
"Київенерго" (надалі по тексту - відповідач) про зобов'язання укласти договір про постачання 
електричної енергії за регульованим тарифом на основі Типового договору про постачання 
електричної енергії, затвердженого у Додатку № 3 до Правил користування електричною 
енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання 
електроенергетики України від 31.07.1996 року № 28 (зі змінами),  в приміщенні за адресою: 
м. Київ, вул. Чистяківська,  буд. 20, за існуючою схемою електропостачання. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2013 року порушено провадження у 
справі № 910/19342/13. 



Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2013 року задоволено заяву Закритого 
акціонерного товариства "Атек" про вжиття заходів до забезпечення позову та вжито заходи 
до забезпечення позову шляхом заборони Публічному акціонерному товариству "Київенерго" 
(01001, м. Київ. Печерський район, площа Івана франка, будинок, 5, код ЄДРПОУ 00131305), 
його структурним підрозділам чи будь - яким іншим особам вчиняти дії спрямовані на 
припинення енергопостачання приміщень та споруд спортивного комплексу "Атек", що 
розташований за адресою м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 20. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.11.2013 року задоволено заявлені позовні 
вимоги. 

14.01.2014 року на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 28.11.2013 року 
видано накази. 

Публічне акціонерне товариство "Київенерго" через відділ діловодства Господарського суду 
міста Києва подало заяву, відповідно до якої заявник просить суд скасувати заходи до 
забезпечення позову відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 08.10.2013 
року. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2014 року суддя Стасюк С.В. призначив 
розгляд заяви про скасування заходів до забезпечення позову на 25.03.2014 року. 

Представник третьої особи в судове засідання 25.03.2014 року не з'явився, про причини своєї 
неявки суд не повідомив, про дату та час слухання справи повідомлявся належним чином 
рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2014 року розгляд заяви було відкладено 
на 08.04.2014 року, у зв'язку з неявкою третьої особи та необхідністю подання додаткових 
доказів у справі. 

07.04.2014 року Публічне акціонерне товариство "Київенерго" через відділ діловодства 
Господарського суду міста Києва подало документи на часткове виконання вимог ухвали суду, 
а саме, договір про постачання електричної енергії № 827(о/р 495) від 15.01.2014 року, який 
укладений між сторонами на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 
28.11.2013 року . 

Представник третьої особи в судове засідання 08.04.2014 року повторно не з'явився, про 
причини своєї неявки суд не повідомив, про дату та час слухання справи повідомлявся 
належним чином рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення. 

У судовому засіданні 08.04.2014 року представники сторін надали усні пояснення по суті, в 
яких просили суд задовольнити заяву про скасування заходів забезпечення позову по 
справі                       № 910/19342/13. 

У відповідності до статті 68 Господарського процесуального кодексу України питання про 
скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із 
зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.  

За таких обставин, враховуючи те, що на виконання рішення Господарського суду міста Києва 
від 28.11.2013 року між Публічним акціонерним товариством "Київенерго" та Закритим 
акціонерним товариством "Атек" було укладено договір про постачання електричної 
енергії                     № 827(о/р 495) від 15.01.2014 року, а отже, об'єктивна необхідність у 



забезпеченні позову відпала, суд дійшов висновку про задоволення клопотання Публічного 
акціонерного товариства "Київенерго" про скасування заходів забезпечення позову, які вжиті 
ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2013 року у справі № 910/19342/13, у 
порядку статей 66, 67 Господарського процесуального кодексу України. 

Керуючись статтями 68, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд - 

УХВАЛИВ: 

1. Заяву Публічного акціонерного товариства "Київенерго" про скасування заходів 
забезпечення позову, які вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2013 року 
у справі № 910/19342/13 задовольнити. 

2. Скасувати заходи забезпечення позову, які були вжиті ухвалою Господарського суду міста 
Києва від 08.10.2013 року у справі № 910/19342/13. 

Суддя                                                                                                                С.В. Стасюк  


