
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

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

_____________________________________________________________________________ 

УХВАЛА 

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 

11.03.13 Справа № 910/4443/13. 

Суддя Господарського суду міста Києва Морозов С.М., розглянувши без виклику 
представників сторін матеріали справи  

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Беркут»  

до 1. Асоціації «Професійна хокейна ліга» 

    2. Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» 

про визнання недійсними рішень наглядової ради та зобов'язання вчинити дії, - 

ВСТАНОВИВ: 

          Товариство з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Беркут» звернулось до 
суду з позовом про: - визнання недійсними рішень наглядової ради Асоціації «Професійна 
хокейна ліга» від 10.12.2012р., від 26.12.2012р., від 18.02.2013р., від 21.02.2013р.; - 
визнання недійсним рішення Генерального директора Асоціації «Професійна хокейна 
ліга», оформленого листом №801 від 22.02.2013р.; - зобов'язання Асоціації «Професійна 
хокейна ліга» допустити до участі хокейний клуб «Беркут» у чемпіонаті України з хокею з 
шайбою - Чемпіонату Професійної хокейної ліги сезону 2012-2013 року та зобов'язання 
визначити переможця, призерів чемпіонату, результати проведених ігор у чемпіонаті 
України з хокею з шайбою - Чемпіонату Професійної хокейної ліги сезону 2012-2013 року 
за участі хокейного клубу «Беркут». 

Керуючись  ст.ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України, господарський 
суд міста Києва, - 

УХВАЛИВ: 

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі. 

2. Розгляд справи призначити на  19.03.13  о 11:40 год. 



3. Викликати в судове засідання уповноважених представників сторін. Судове засідання 
відбудеться в приміщенні Господарського суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького 44Б, зал судових засідань №5.  

4. Зобов'язати позивача надати суду:  

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України 
або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору 
між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та не має рішення цих 
органів з такого спору; 

- на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування відповідачів 
оригінал і належним чином засвідчені копії статуту (положення), витягу від Державного 
реєстратора про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, станом на день розгляду справи. 

5. Зобов'язати відповідачів надати суду:  

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України 
або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору 
між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та не має рішення цих 
органів з такого спору; 

- на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування оригінал і належним 
чином засвідчені копії статуту (положення), витягу від Державного реєстратора про 
включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
станом на день розгляду справи; 

- письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому 
обставини та нормативно-правове обґрунтування своїх заперечень; забезпечити 
надіслання позивачу копії відзиву у порядку, передбаченому ст. 59 Господарського 
процесуального кодексу України. 

6. За відсутності витребуваних доказів надати обґрунтовані письмові пояснення з 
даного приводу. 

7. Учасникам судового процесу оформити письмові докази відповідно до ст. 36 
Господарського процесуального кодексу України. 

8. Учасникам судового процесу завчасно подати витребувані судом докази з 
супровідним листом через відділ діловодства Господарського суду міста Києва (п. 2.4 
постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р. «Про 
деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України 
судами першої інстанції»). 

9. Явку повноважних представників сторін для дачі пояснень з витребуваними 
ухвалою суду документами визнати обов'язковою. 

10. Попередити сторони, що за ухилення від вчинення дій, покладених на них 
господарським судом, можуть бути застосовані санкції, встановлені приписами п. 5 ст. 83 
Господарського процесуального кодексу України. 



11. Попередити позивача про передбачені п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського 
процессуального кодексу України правові наслідки. 

12. Попередити відповідачів, що у випадку неподання відзиву на позовну заяву, 
документів витребуваних ухвалою суду, справу може бути розглянуто за наявними в ній 
матеріалами відповідно ст. 75 Господарсько процесуального кодексу України. 

13. Зобов'язати сторони направити в судове засідання своїх повноважних представників, 
надавши їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи. 

Суддя                                             С.М. Морозов 

До відома сторін:    ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щопонеділка та 
щоп'ятниці у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності завчасно 
поданого через канцелярію суду клопотання, у якому просимо зазначити дату та час 
з'явлення представника до суду для ознайомлення з матеріалами справи. Коли 
представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, він повинен при 
собі мати документ, що посвідчує особу, оригінал довіреності та належним чином 
засвідчену копію для долучення до матеріалів справи. Інформацію щодо руху справи 
можна отримати в інформаційному центрі Господарського суду міста Києва по тел. 284-
18-98 та на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua.  


