
 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1           (044) 230-06-58 

УХВАЛА 

"08" серпня 2013 р.           Справа №910/3576/13 

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:                    Гончарова С.А.  

суддів:                                         Рєпіної  Л.О.  

                                        Тарасенко К.В.  

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний 
клуб "Сокіл Київ"               

на рішення    Господарського суду м. Києва від 02.04.2013 року  

у справі    № 910/3576/13 (суддя Власов Ю.Л.) 

за позовом  Заступника прокурора Оболонського району м. Києва в інтересах держави в 
особі Київської міської ради               

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ"               

третя особа  Державне підприємство "Центральна дирекція з управління та реконструкції 
спортивних споруд"                                          

про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки.  

ВСТАНОВИВ: 

  Рішенням Господарського суду міста Києва  від 02.04.2013р. у справі  №910/3576/13 
позов задоволено повністю. Розірвано договір оренди земельних ділянок, укладений 
20.06.2008р. між Київською міською радою  та Товариством з обмеженою 
відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" та зареєстрований Головним управлінням 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 02.07.2008р. за №78-6-00545. Припинено Товариству з 
обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" право користування 
земельними ділянками, які розташовані по вул. Міській в Оболонському районі м. Києва 
площею 66227 кв. м., кадастровий номер 8000000000:85:875:0003 та площею 219691 кв. 
м., кадастровий номер 8000000000:85:876:0001. Зобов'язано Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" передати Київській міській раді земельні 
ділянки, які розташовані по вул. Міській в Оболонському районі м. Києва площею 66227 



кв.м., кадастровий номер 8000000000:85:875:0003 та площею 219691 кв.м., кадастровий 
номер 8000000000:85:876:0001. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Хокейний клуб "Сокіл Київ" в дохід Державного бюджету України судовий збір в сумі 
68820,00 грн.   

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Хокейний клуб "Сокіл Київ" звернулося до Київського апеляційного господарського суду 
з апеляційною скаргою, в якій просило Київський апеляційний господарський суд 
скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 02.04.2013р. у справі 
№910/3576/13 та постановити нове рішення, яким відмовити в задоволенні  позову в 
повному обсязі. 

У зв'язку з перебуванням Суліма В.В. у відпустці, керуючись ст.ст. 46, 69 Господарського 
процесуального кодексу України, п.3.1.12. Положення про автоматизовану систему 
документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010р. №30, 
згідно п.2.2. рішення зборів суддів Київського апеляційного господарського суду від 
11.07.2012р., розпорядженням голови  Київського апеляційного господарського суду від 
08.08.2013 року, для розгляду справи № 910/3576/13 сформовано колегію суддів у складі: 
головуючий суддя: Гончаров С.А.; судді Рєпіна Л.О., Тарасенко К.В. 

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 86, 98 Господарського процесуального кодексу 
України, Київський апеляційний господарський суд, - 

УХВАЛИВ: 

Прийняти справу № 910/3576/13 до провадження у визначеному складі суддів. 

Призначити розгляд скарги на 24.09.2013 року об 11-30 год. Засідання відбудеться в 
приміщенні Київського апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. 
Шолуденка, 1, зал судових засідань № 5. 

Учасникам процесу подати у судове засідання оригінали та належним чином завірені копії 
довіреностей чи інших документів, які підтверджують повноваження представників в 
судовому засіданні. 

Головуючий суддя                                                            Гончаров С.А.  

Судді                                                                                Рєпіна  Л.О. 

                                                                                Тарасенко К.В. 

    


