
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

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

УХВАЛА 

Справа №5011-20/18906-2012 14.02.14 

За позовом  Дитячо-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт"  

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

про стягнення 1 543 847, 75 грн.  

        Головуючий суддя Цюкало Ю.В. 

        Суддя                             Босий В.П. 

           Суддя                    Головатюк Л.Д. 

Без виклику представників сторін. 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ : 

21.12.2012 до канцелярії Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Дитячо-юнацької 
учбово-спортивної бази "Зеніт" (надалі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Хокейний клуб "Сокіл-Київ" (надалі - відповідач) про стягнення заборгованості за договором 
оренди № 3 від 06.02.2008 в сумі 1 543 847, 75 грн. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2012 прийнято позовну заяву до розгляду та 
порушено провадження по справі №5011-20/18906-2012, розгляд справи призначено на 14.01.2013. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2013 розгляд справи відкладено на 04.02.2013. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2013 відкладено розгляд справи на 20.02.2013. 

В судовому засіданні 20.02.2013 сторони заявили клопотання про відкладення розгляду справи та 
про продовження строків розгляду справи.  

Розгляд справи відкладено на 06.03.2013. 

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 06.03.2013 для здійснення 
колегіального розгляду справи №5011-20/18906-2012 визначеного наступних суддів: Цюкало Ю.В. 
(головуючий),Жагорнікова Т.О., Курдельчук І.Д. 

08.04.2013 суддя Курдельчук І.Д. звернувся до заступника  голови Господарського суду міста Києва 
з проханням вивести його зі складу колегії. 

Суддя Цюкало Ю,В. звернувся до заступника  голови Господарського суду міста Києва з проханням 
сформувати колегію суддів для розгляду справи № 5011-20/18906-2012. 



Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва доручено розгляд справи № 
5011-20/18906-2012 здійснювати колегіально у складі: Цюкало Ю.В. (головуючий суддя), 
Бондаренко Г.П. та Жагорнікова Т.О.  

Ухвалою Господарського суду міста Києва  від 08.04.2013 колегія суддів у складі: Цюкало Ю.В. 
(головуючий суддя), Бондаренко Г.П. та Жагорнікова Т.О. прийняла справу до свого провадження та 
призначила розгляд справи на 08.04.2013. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва  від 08.04.2013 розгляд справи відкладено на 22.04.2013. 

22.04.2013 розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва доручено розгляд 
справи № 5011-20/18906-2012 здійснювати колегіально у складі: Цюкало Ю.В. (головуючий суддя), 
Блажівська О.Є. та  Жагорнікова Т.О.  

22.04.2013 ухвалою суду колегієя суддів у складі: головуючий суддя Цюкало Ю.В., суддя Блажівська 
О.Є., суддя Жагорнікова Т.О. прийняла справу №5011-20/18906-2012 до свого провадження та 
призначила до розгляду на 29.05.2013. 

29.05.2013 суддя Цюкало Ю.В. звернувся до заступника голови Господарського суду міста Києва з 
проханням визначити склад колегії суду у зв'язку з перебуванням судді Жагорнікової Т.О. у 
відрядженні. 

29.05.2013 розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва доручено розгляд 
справи № 5011-20/18906-2012 здійснювати колегіально у складі: Цюкало Ю.В. (головуючий суддя), 
Блажівська О.Є., Головатюк Л.Д.  

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва, у зв'язку із перебуванням 
судді Блажівської О.Є. у відпустці, доручено розгляд справи № 5011-20/18906-2012 здійснювати 
колегії суддів у складі: Цюкало Ю.В. (головуючий суддя), Бондаренко Г.П., Головатюк Л.Д.  

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2013 колегія суддів у складі: Цюкало Ю.В. 
(головуючий суддя), Бондаренко Г.П., Головатюк Л.Д. прийняла справу до свого провадження та 
призначила розгляд справи на 08.07.2013. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2013 розгляд справи було відкладено на 
22.07.2013. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2013 зупинено провадження у справі №5011-
20/18906-2012 за позовом  Дитячо-юнацької учбово-спортивної бази "Зеніт" до Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл-Київ" про стягнення 1 543 847, 75 грн.  до 
вирішення 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., що 
знаходиться в провадженні Господарського суду міста Києва. 

15.01.2014 до канцелярії Господарського суду міста Києва надійшла Заява б/н б/д Дитячо-юнацької 
учбово-спортивної бази "Зеніт" про поновлення провадження у справі №5011-20/18906-2012. У 
вказаній заяві заявник посилається на те, що рішенням Господарського суду міста Києва від 
16.10.2013, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 
18.12.2013 у справі №910/9530/13 у задоволенні позову відмовлено. Враховуючи вищевикладене, 
заявник наголошує на тому, що обставини, які були підставою для зупинення провадження у справі 
усунуті, з огляду на що просить суд поновити провадження у справі №5011-20/18906-2012. 

Розпоряджнням заступника голови Господарського суду міста Києва від 14.02.2014, у зв'язку із 
перебуванням судді Бондаренко Г.П. у відпустці, справу передано для розгляду колегії суддів у 
складі: Цюкало Ю.В. (головуючий). Босий В.П., Головатюк Л.Д. 



Частиною 3 статті 79 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що 
господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його 
зупинення. 

Наведене свідчить про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у даній справі, у 
зв'язку з чим провадження у справі №5011-20/18906-2012 підлягає поновленню.  

Керуючись ст.ст. 65, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд 
міста Києва, -    

У Х В А Л И В: 

1. Прийняти до свого провадження справу №5011-20/18906-2012 за позовом  Дитячо-юнацької 
учбово-спортивної бази "Зеніт" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб 
"Сокіл-Київ" про стягнення 1 543 847, 75 грн.  

2. Поновити провадження у справі №5011-20/18906-2012 за позовом  Дитячо-юнацької учбово-
спортивної бази "Зеніт" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хокейний клуб "Сокіл-Київ" 
про стягнення 1 543 847, 75 грн.  

3. Призначити розгляд справи на 14.04.14 о 14:10. Викликати в судове засідання уповноважених 
представників учасників судового процесу. Явку позивача та відповідача в судове засідання визнати 
обов'язковою. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду м. Києва, за 
адресою: м. Київ, вул. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань №25. 

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

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

6. Копію даної ухвали направити учасникам судового процесу. 

Попередити позивача, що при ухиленні від виконання вимог суду, невиконання вимог ухвали та 
участі в судовому засіданні відповідно до п. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу 
України позов може бути залишено без розгляду, а також про можливе стягнення штрафів, 
передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 Господарського процесуального кодексу 
України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом. 

Попередити відповідача, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі в судовому засіданні 
справа може бути розглянута відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України 
за наявними в ній матеріалами.   

У випадку неможливості з'явитись в судове засідання сторонам подати відповідне повідомлення про 
можливість розгляду справи за відсутності представника. Ознайомлення з матеріалами справи 
здійснюється  щоп'ятниці за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому 
просимо зазначати дату та час з'явлення представника до суду для ознайомлення з матеріалами 
справи.  

Головуючий суддя                                                                                Ю.В. Цюкало   

Суддя                                                                                                            В.П. Босий 

Суддя                                                                                                    Л.Д. Головатюк 


