
 
 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 

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

 
 

УХВАЛА 

 
Справа № 910/10122/13  10.02.14 
 

За позовом Закладу Дитячо-юнацька учбово-спортивна база "Зеніт"  

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

про визнання додаткової угоди недійсною  

 

Суддя Якименко М.М. 

Представники: не викликались; 

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: 

 

Заклад Дитячо-юнацька учбово-спортивна база "Зеніт" звернувся до господарського суду 
м. Києва з позовом до   Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл 
Київ"   про визнання додаткової угоди недійсною. 

Ухвалою від 01.06.2013 року порушено провадження по справі та призначено її розгляд на 
12.06.2013 року. 

Ухвалою від 12.06.2013 року зупинено провадження у справі № 910/10122/13 до 
вирішення іншої пов’язаної з нею справи № 910/9530/13 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл Київ" до Дитячо-юнацької учбово-
спортивної бази "Зеніт"   про визнання договору недійсним та відшкодування збитків у 
розмірі 824 400,00 грн.; зобов’язано сторони повідомити суд про усунення обставин, що 
зумовили зупинення провадження по даній справі. 



Рішенням Господарського суду м. Києва від 16.10.2013 року у справі № 910/9530/13 в 
позові відмовлено повністю. 

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.12.2013 року 
№910/9530/13 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний 
клуб "Сокіл Київ" на рішення Господарського суду міста Києва від 16.10.2013 р. по справі 
№ 910/9530/13 залишити без задоволення, а рішення господарського суду у даній справі - 
без змін. 

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що обставини, які зумовили зупинення 
провадження у справі № 910/10122/13 усунені, у зв’язку з чим, суд вважає за доцільне 
поновити провадження у справі № 910/10122/13 та призначити її до розгляду. 

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 86, 79 ГПК України, суддя - 

 

У Х В А Л И В: 

 

1. Поновити провадження у справі 910/10122/13. 

2. Розгляд справи призначити на 19.02.14 о 10:00. Судове засідання відбудеться у 
приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, 
зал №12. 

3. Запропонувати сторонам надати додаткові наявні та не представлені суду докази на 
підтвердження заявлених вимог та заперечень. 

 

Суддя                                                                                                     Якименко М.М.  


