
 

     КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1           (044) 230-06-58 

УХВАЛА 

про прийняття апеляційної скарги до провадження  

"14" квітня 2014 р.                                      Справа №910/993/14 

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:                              Іоннікової  І.А.  

суддів:                                         Зубець Л.П.  

                                        Гаврилюка О.М.  

розглянувши матеріали 

апеляційної скарги Підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. 
Києва "Авангард" 

на рішення господарського суду міста Києва  

від 17.03.2014 р. у справі №910/993/14 (суддя Бойко Р.В.) 

за позовом: заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Фонду державного 
майна України 

до: Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада 
профспілок" 

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору  на стороні 
відповідача: 1. Підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м.   
Києва "Авангард" 

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Деміс Груп" 

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору  на стороні 
позивача: 

3. Міністерства молоді та спорту України 

про визнання права власності 

                                              ВСТАНОВИВ: 



Рішенням господарського суду міста Києва від 17.03.2014 р. у справі №910/993/14 позов 
заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Фонду державного майна 
України задовольнити повністю. Визнано право власності держави України в особі Фонду 
державного майна України на будівлю льодового палацу площею 8 422,80 кв.м., що 
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельника, 46 (літ. А). Стягнуто з Об'єднання 
профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок" в дохід 
Державного бюджету України судовий збір у розмірі 1 218 грн. 00 коп.  

Не погоджуючись із прийнятим рішенням судом першої інстанції, Підприємство "Дитячо-
юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард" звернулось до 
Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить 
скасувати рішення господарського суду міста Києва від 17.03.2014 р. у справі №910/993/14 та 
прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.  

Враховуючи викладене, Київський апеляційний господарський суд визнав подані матеріали 
достатніми для порушення апеляційного провадження. 

Керуючись ст. ст. 65, 86, 98, 99 Господарського процесуального кодексу України, суд - 

УХВАЛИВ: 

         

1. Прийняти апеляційну скаргу Підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр 
профспілок м. Києва "Авангард" на рішення господарського суду міста Києва від 17.03.2014 р. 
у справі №910/993/14 до провадження. 

2. Розгляд апеляційної скарги призначити на 15.05.2014 року об 12 год. 00 хв. Засідання 
відбудеться в приміщенні Київського апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, 
вул. Шолуденка, 1, зал №2. 

3. Копію ухвали направити сторонам.  

Головуючий суддя                                                            І.А. Іоннікова  

Судді                                                                                Л.П. Зубець  

                                                                                О.М. Гаврилюк  

    


