
 

пр. №   2/759/184/14   

ун. №  759/10542/13-ц   

У Х В А Л А 

ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ 

12 червня 2014 року  суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М.   
розглянувши цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Закритого акціонерного 
товариства "АТЕК", ОСОБА_2, третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "ОЛІМП" про витребування майна з чужого незаконного володіння  , - 

Встановив: 

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Закритого акціонерного товариства "АТЕК", 
ОСОБА_2, третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"ОЛІМП" про витребування майна з чужого незаконного володіння. 

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від  27 листопада 2013 року зупинено 
провадження по справі за позовом ОСОБА_1 до Закритого акціонерного товариства 
"АТЕК", ОСОБА_2, третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний 
клуб "ОЛІМП" про витребування майна з чужого незаконного володіння до вирішення 
справи за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсним договору 
купівлі продажу та набрання рішення законної сили.  

10 червня 2014 року через канцелярію суду надійшло клопотання представника позивача 
ОСОБА_5 про відновлення провадження по справі та надано копію рішення 
Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2014 року яким в задоволенні 
позову ОСОБА_3 до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про визнання недійсним договору купівлі 
продажу відмовлено та копію ухвали Апеляційного суду міста Києва від 28 травня 2014 
року, якою рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2014 року 
залишено без змін. 

Враховуючи те, що обставини, які викликали зупинення провадження по справі усунуті, 
вважаю за необхідне відновити провадження по справі та призначити її до розгляду. 

Керуючись ст.204 ЦПК України суддя, - 

Ухвалив: 

Відновити провадження по справі за позовом  ОСОБА_1 до Закритого акціонерного 
товариства "АТЕК", ОСОБА_2, третя особа: товариство з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "ОЛІМП" про витребування майна з чужого незаконного володіння . 



Призначити судове засідання в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за 
адресою:  м. Київ,  вул. Я. Коласа 27 а, зал.№1, на 10 липня 2014  року на 10 годин 30 
хвилин. 

В судове засідання викликати сторони. 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

                    

Суддя:  

   


