
 
 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 

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

 
 

У Х В А Л А 

 
Справа № 910/9045/13  12.01.15
 

Суддя Господарського суду міста Києва Цюкало Ю.В., розглянувши без виклику представників 
сторін заяву №01-88/1 від 29.12.2014р. "Про перегляд рішення Господарського суду міста Києва 
від 13.06.2013 року у справі №910/9045/13 за нововиявленими обставинами" Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" /надалі - заявник/ та матеріали справи 
№ 910/9045/13    

За позовом Закритого акціонерного товариства "АТЕК" 

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" 

про зобов’язання звільнити орендоване майно та повернути його орендодавцю  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                               ВСТАНОВИВ:  

Закрите акціонерне товариство “АТЕК” звернулось до Господарського суду міста Києва з 
позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Спортивний клуб “Олімп” про 
зобов’язання відповідача звільнити цілісний майновий комплекс, а саме: приміщення, споруди 
та майно спортивного комплексу Закритого акціонерного товариства “АТЕК”, розташованого за 
адресою: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 20, та повернути (передати) вказаний цілісний 
майновий комплекс позивачу. Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем 
обов’язку щодо повернення майна у зв’язку із закінченням строку дії договору оренди майна 
від 25.10.2001 № 1. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 13.06.2013р. позовні вимоги задоволено 
повністю. Зобов’язано Товариство з обмеженою відповідальністю “Спортивний клуб “Олімп” 
звільнити цілісний майновий комплекс, а саме: приміщення, споруди та майно спортивного 
комплексу Закритого акціонерного товариства “АТЕК”, розташованого за адресою: 03062, м. 
Київ, вул. Чистяківська, 20, та повернути (передати) вказаний цілісний майновий комплекс 
Закритому акціонерному товариству “АТЕК”. 



08.07.2013р. ТОВ “СК “Олімп” подало на розгляд суду заяву про перегляд рішення у справі № 
910/9045/13 від 13.06.2013р. за нововиявленими обставинами. 

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2013р. в задоволенні заяви Товариства з 
обмеженою відповідальністю “Спортивний клуб “Олімп” про перегляд судового рішення 
Господарського суду міста Києва у справі №910/9045/13 від 13.06.2013р. за нововиявленими 
обставинами та скасування рішення по даній справі судом відмовлено.  

30.12.2014 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва від Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «Олімп» надійшла заява № 01-88/1 від 
29.12.2014р. «Про перегляд рішення Господарського суду міста Києва від 13.06.2013 року у 
справі № 910/9045/13 за нововиявленими обставинами», в якій заявник просить суд: 

- скасувати рішення Господарського суду м. Києва у справі №910/9045/13 від 13.06.2013р. за 
нововиявленими обставинами та прийняти нове рішення, яким в позові Закритому 
акціонерному товариству "АТЕК" - відмовити. 

Відповідно до ст. 112 Господарського процесуального кодексу України господарський суд 
може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за 
нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду судових рішень господарського суду 
за нововиявленими обставинами є: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути 
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; встановлені вироком суду, що 
набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний 
переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення 
незаконного або необґрунтованого рішення; встановлення вироком суду, що набрав законної 
сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або 
необґрунтоване рішення; скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 
рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду; встановлена Конституційним 
Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 
застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. 

Приписами ч. 1 ст. 113 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що 
судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за 
заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення 
обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення. При цьому заява про перегляд 
судового рішення господарського суду з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої 
статті 112 цього Кодексу, може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим 
рішенням господарського суду законної сили.  

Обставини, які згідно ст. 113 Господарського процесуального кодексу України є підставою для 
повернення заяви заявнику судом не встановлено, а тому заява №01-88/1 від 29.12.2014р. 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" п "Про перегляд рішення 
Господарського суду міста Києва від 13.06.2013 року у справі №910/9045/13 за нововиявленими 
обставинами" підлягає прийняттю до розгляду. 

Згідно із ст. 113 Господарського процесуального кодексу України про прийняття заяви про 
перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить 
ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви чи подання. Ухвала надсилається 
відповідно сторонам у справі та прокурору, який брав участь у справі чи подав заяву про 
перегляд рішення за нововиявленими обставинами.  

Керуючись ст.ст. 86, 112, 113 Господарського процесуального кодексу України, суд, - 



У Х В А Л И В: 

1. Прийняти заяву №01-88/1 від 29.12.2014р. Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "Олімп" "Про перегляд рішення Господарського суду міста Києва від 
13.06.2013 року у справі №910/9045/13 за нововиявленими обставинами" до розгляду. 

2. Призначити судовий розгляд заяви на 30.01.15 о 14:00.  

Засідання відбудеться у приміщені Господарського суду м. Києва за адресою: 01030, м. Київ, 
вул. Хмельницького, 44-б, в залі судових засідань №25 (корпус В). 

3. Викликати для участі у засіданні представників учасників судового процесу. При цьому, 
представникам сторін необхідно мати довіреність від імені юридичної особи у відповідності до 
положень ст. 28 Господарського процесуального кодексу України. 

4. Зобов'язати сторін надати суду: 

- письмові пояснення стосовно викладених в заяві обставин. 

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

6. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання вимог ст.ст. 33, 34 Господарського 
процесуального кодексу України.  

7. Копію ухвали направити сторонам по справі №910/9045/13. 

 

Документи для долучення до матеріалів справи подати до суду завчасно у строк до 
29.01.2015 р. з супровідним листом через канцелярію суду або надіслати поштою. 

 

Суддя                                                                                                        Ю.В. Цюкало 

 


