
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

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

РІШЕННЯ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

Справа №  910/4443/13 16.04.13 

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

до 1. Асоціації «Професійна хокейна ліга» 

    2. Всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України» 

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

Суддя Морозов С.М. 

За участю представників сторін: 

від позивача: не з'явились;                                                   

від відповідача-1: Коновчук Л.М. (представник за довіреністю від 18.03.2013); 

від відповідача-2: Коновчук Л.М.   (представник за довіреністю від 25.03.2013). 

Обставини справи: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Беркут» (надалі - позивач) 
звернулося до суду з позовною заявою до Асоціації «Професійна хокейна ліга» (надалі - 
відповідач-1) та Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» 
(надалі - відповідач-2) про визнання недійсними рішень наглядової ради відповідача-1 від 
10.12.2012р., 26.12.2013р., 18.02.2013р. та 21.02.2013р. (надалі - спірні рішення Наглядової 
ради), визнання недійсним рішення Генерального директора відповідача-1 оформлене 
листом №801 від 22.02.2013р. (надалі - спірне рішення директора), зобов'язання 
відповідача-1 допустити до участі хокейний клуб «Беркут» у чемпіонаті України з 
шайбою - Чемпіонату Професійної хокейної ліги сезону 2012-2013 року та зобов'язати 
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». 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірні рішення Наглядової ради прийняті з 
порушенням процедури, передбаченої статутом відповідача-1, а саме в неправомочному 
складі членів Наглядової ради; рішенням Наглядової ради від 21.02.2012р. (протокол №22) 
всупереч Статуту вирішено питання про розміри та строки сплати заявкових внесків; а 



одноосібним рішенням Генерального директора ПХЛ, викладеному в листі № 801 від 
22.02.2013р. незаконно знято з подальшої участі у чемпіонаті хокейний клуб «Беркут» 
через несплату заявкового внеску. Позивач вважає вказані рішення незаконними та 
такими, що не відповідають Статуту відповідача-1, членом якого є позивач та просить суд 
визнати ці рішення недійсними. 

Відповідач-1 надав відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечує, посилаючись 
на те, що збори Наглядової ради відповідача-1 були правомочними, оскільки в них брали 
участь представники членів Наглядової ради, повноваження яких підтверджувались 
відповідними довіреностями; умовами Статуту відповідача-1 та Договору від 31.05.2012р., 
укладеного між позивачем та відповідачем-1, був передбачений обов'язок відповідача-1 
сплачувати відповідні платежі, та санкції за несплату цих платежів, у тому числі і зняття і 
змагань. Відповідач-1 зазначає про те, що спірні рішення наглядової ради прийняті у 
повній відповідності з чинним законодавством та відповідають нормам Статуту 
відповідача-1; Генеральний директор відповідача-1 жодних рішень щодо зняття позивача 
зі змагань не приймав, а лише виконував рішення Наглядової ради та Загальних зборів, а 
позовна вимога про зобов'язання відповідача-1 допустити клуб позивача до змагань є 
безпідставною та недоречною, оскільки чемпіонат України з хокею з шайбою на час 
розгляду справи вже закінчився. 

Відповідач-2 також надав відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечив, 
посилаючись на те, що відповідачем-2 було укладено з відповідачем-1 Договір про 
співробітництво від 07.09.2011р., за яким відповідач-2 делегував відповідачу-1 право на 
проведення спортивного змагання - чемпіонату України з хокею з шайбою, а в позовній 
заяві відсутні позовні вимоги до відповідача-2. 

Ухвалою від 11.03.2013р. прийнята до розгляду позовна заява та порушено провадження у 
справі, розгляд справи призначений на 19.03.2013р. В судове засідання 19.03.2013р. 
представники відповідача-2 не з'явилися, розгляд справи відкладено до 26.03.2013р. В 
судовому засіданні 26.03.2013р. оголошено перерву до 02.04.2013р., в якому також 
оголошено перерву до 16.04.2013р.  

В судовому засіданні 16 квітня 2013 року було оголошено вступну та резолютивну 
частину рішення.                     

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, 
господарський суд, - 

ВСТАНОВИВ: 

Асоціація «Професійна хокейна ліга» (відповідач-1, надалі також ПХЛ) створена у вересні 
2011 року та діє відповідно до Статуту, затвердженого загальними зборами засновників 
13.09.2011 та зареєстрованого Шевченківською РДА в м. Києві 16.10.2011 (належним 
чином засвідчена копія міститься в матеріалах справи). 

У відповідності до п. 3.1 Статуту ПХЛ основною метою його діяльності є проведення 
чемпіонату України з хокею з шайбою на високому професійному рівні. 

Як підтверджується змістом п. 6.3.1 Статуту ПХЛ Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Хокейний клуб «Беркут» (позивач, надалі також - ТОВ «ХК Беркут») є 
членом ПХЛ. 



Згідно з п. 12 Статуту ПХЛ вищим органом ПХЛ є її загальні збори. А у відповідності до 
п. 17.1 в період між проведенням Загальних зборів забезпечення виконання рішень 
Загальних зборів та прийняття рішень з питань діяльності ПХЛ покладено на Наглядову 
раду, яка є колегіальним органом управління ПХЛ. 

Спір між сторонами виник на підставі того, що позивач вважає неправомірними рішення 
Наглядової ради ПХЛ від 10.12.2012, 26.12.2013, 18.02.2013 та 21.02.2013 щодо 
встановлення термінів сплати клубами заявкових внесків, як такі що прийняті з 
порушенням процедури, передбаченої Статутом ПХЛ. Також позивач посилається на 
неправомірність рішення Генерального директора ПХЛ, висловлене у листі № 801 від 
22.02.2013 щодо зняття ХК «Беркут».  

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 
всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в 
їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних 
підстав. 

У відповідності до п. 8.1.4 Статуту ПХЛ серед обов'язків членів ПХЛ передбачено 
своєчасну сплату внесків та інших платежів у встановленому порядку і розмірах.   

Як вже зазначалося, у відповідності до п. 12.1 Статуту ПХЛ найвищим його органом є 
Загальні збори. Згідно з п. 12.5.12 Статуту до виключної компетенції загальних зборів 
ПХЛ відноситься питання встановлення видів, розмірів, порядку та строків перерахування 
внесків.  

Так рішенням Загальних зборів засновників ПХЛ (протокол №7 від 14.06.2012) було 
вирішено: 1. Встановити розмір заявкового внеску у розмірі 320 000 грн., який 
сплачується поетапно рівними частинами; 2. Визначити, що перша частина заявкового 
внеску у розмірі 80 000,00 грн. повинна бути сплачена кожним із клубів, який має намір 
брати участь у Чемпіонаті, до 10.09.2012р.; 3. Визначити, що інші частини заявкового 
внеску мають бути сплачені у терміни, що будуть додатково визначені загальними 
зборами. 

Рішенням Загальних зборів засновників ПХЛ (протокол №8 від 11.11.2012) було вирішено 
скасувати попередньо прийняте рішення загальних зборів про розмір внесків від 
14.06.2012 року та встановити наступний графік сплати заявкових внесків: 

№  Кінцева дата платежу  Розмір платежу  1  10.09.2012  80 000,00    2  10.11.2012 120 
000,00   3 30.11.2012  120 000,00  4 20.12.2012 120 000,00  5 20.01.2013 120 000,00   6 
20.02.2013 120 000,00   7 25.03.2013 100 000,00   Разом:  780 000,00  Згідно із п. 17.1 
Статуту ПХЛ Наглядова рада є колегіальним органом управління ПХЛ, який здійснює 
загальне керівництво діяльністю ПХЛ в період між проведенням Загальних зборів, 
забезпечує виконання рішень Загальних зборів, приймає рішення з питань діяльності 
ПХЛ. 

Як свідчать матеріали справи, на виконання вказаних положень Статуту та рішень 
Загальних зборів Наглядовою радою ПХЛ приймалися рішення від 10.12.2012 (протокол 
№ 16), 26.12.2013 (протокол № 17), 18.02.2013 (протокол № 21) та 21.02.2013 (протокол № 
22) в яких визначалися строки погашення заборгованості клубів зі сплати внесків. 
Рішенням Наглядової ради від 21.02.2013 було встановлено, що клубам, які мають 
заборгованість щодо сплати заявкового внеску, погасити цю заборгованість до 15:00  22 
лютого 2013 року, у разі непогашення заборгованості клуб (клуби) буде відсторонений від 



подальшої участі у чемпіонаті; також доручено Генеральній дирекції ПХЛ після 15:00 22 
лютого 2013 року вжити заходів щодо недопущення участі у другому етапі чемпіонату 
команд клубів, які не виконають дане рішення. 

У відповідності до п. 17.2 Статуту ПХЛ персональний склад Наглядової ради ПХЛ 
затверджується Загальними зборами за пропозицією членів ПХЛ, ФХУ, Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України. До 
складу Наглядової ради ПХЛ  вхходять по одномуу представнику від членів ПХЛ, ФХУ, 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Держмолодьспорту за їх згодою, а 
також за посадою Генеральний директор ПХЛ. 

Згідно із частиною третьою пункту 17.2.Статуту ПХЛ у виключних випадках, у разі 
неможливості прибути на засідання члена Наглядової ради з поважних причин, 
дозволяється разове заміщення його на іншого представника від відповідного клубу 
(організації) на підставі письмового доручення. 

Відповідачем-1 було надано до матеріалів справи доручення, за якими у зв'язку з 
неможливістю участі у засіданнях Наглядової ради деяких членів Наглядової ради з 
поважних причин на таку участь були уповноважені інші представники. 

Так, 10.12.2012 у засіданні Наглядової ради від Міністерства освіти і науки, молоді і 
спорту України замість Суліма Є.М. приймав участь Баженко Є.В. на підставі доручення 
від 10.12.2012 (міститься у матеріалах справи).  

26.12.2012 на підставі доручення №54 від 25.12.2012 від Хокейного клубу «Леви» з 
поважної причини (через хворобу) замість Чіканцева М.В. приймав участь Лубківський 
М.Р. Також 26.12.2012 від Хокейного клубу «Компаньон» на підставі доручення від 
26.12.2012 замість Полочанінова В.Г. приймав участь Верніков С.Р. 

18.02.2013 від Хокейного клубу «Леви» замість Чіканцева М.В. у засіданні приймав 
участь Тарашкевічус А.А. за дорученням № 61 від 15.02.2013, від ХК «Компаньон» 
замість Полочанінова В.Г. - Верніков С.Р. на підставі доручення від 18.02.2013, та від ХК 
«Вінницькі гайдамаки» замість Лук'янця В.В. - Березовський Г.В. за дорученням від 
18.02.2013. 

21.03.2013 від ХК «Вінницькі гайдамаки» замість Лук'янця В.В. в засіданні Наглядової 
ради ПХЛ приймав участь Березовський Г.В. за дорученням від 21.02.2013, від ХК 
«Компаньон» замість Полочанінова В.Г. - Верніков С.Р. за дорученням від 21.02.2013, від 
ХК «Леви» замість Чіканцева М.В. в засіданні приймав участь Лубківський М.Р. на 
підставі доручення №66 від 21.02.2013. 

Таким чином, засідання Наглядової ради ПХЛ 10.12.2012, 26.12.2013, 18.02.2013 та 
21.02.2013 відбувалися за участі уповноважених представників членів ПХЛ у 
відповідності до вимог п. 17.2 Статуту ПХЛ. А тому твердження позивача про 
невідповідність складу Наглядової ради у вказаних засіданнях є необґрунтованою та 
спростовується матеріалами справи. 

У відповідності до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарським 
судам підвідомчі справи, що вникають з корпоративних правовідносин у спорах між 
господарським товариством та його учасником, у тому числі учасником який вибув, а 
також між учасниками господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, 
управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів. 



Як зазначається в п. 17 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику 
розгляду судами корпоративних спорів» судам необхідно враховувати, що рішення 
загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є 
актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на 
регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих 
відносин. 

Згідно із роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 № 02-
5/35 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними 
актів державних чи інших органів» акт державного чи іншого органу - це юридична форма 
рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові 
наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має 
обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. 

Лист Генерального директора ПХЛ № 801 від 22.02.2013 не є рішенням (актом), оскільки 
не має обов'язкового характеру, а є лише повідомленням з приводу конкретної ситуації. 
Тому вимоги щодо визнання недійсним рішення Генерального директора ПХЛ, 
оформлене листом № 801 від 22.02.2013 є неправомірними та не підлягають задоволенню. 

Як свідчать матеріали справи, рішення про зняття з чемпіонату клубу позивача було 
прийняте не Генеральним директором ПХЛ, а Наглядовою радою ПХЛ (протокол №22 від 
21.02.2013) щодо всіх клубів, що мають заборгованість по сплаті заявкового внеску, що 
узгоджується з її компетенцією приймати рішення з питань діяльності ПХЛ (п. 17.1 
Статуту ПХЛ).  Генеральній дирекції ж було доручено вжити заходів щодо недопущення 
участі у другому етапі чемпіонату команд клубів, які не погасять заборгованість у 
встановлені строки.   

Крім того, 31 травня 2012 року між позивачем та відповідачем-1 було укладено Договір 
про участь хокейної команди у Чемпіонаті України в сезоні 2012-2013рр., яким 
врегульовані взаємодія та двосторонні зобов'язання сторін щодо участі команди позивача 
у Чемпіонаті України з хокею з шайбою - Чемпіонаті професійної хокейної ліги в сезоні 
2012-2013 рр.  

У відповідності до п. 3.4.3 цього Договору позивач зобов'язався сплачувати ПХЛ платежі 
в порядку і розмірах, передбачених Регламентами змагання та цим Договором.  

Згідно із п. 4.1 цього Договору платежі Клубу (позивача), передбачені циим Договором та 
Регламентами, що належні до сплати протягом змагання, здійснюються у вигляді внесків 
та штрафних санкцій (штрафи, пені) шляхом зарахування коштів на розрахунковий 
рахунок ПХЛ. 

Пунктом 5.2. вказаного Договору визначено, що за недотримання цього договору та 
Регламентів до Клубу застосовуються санкції, в тому числі зняття клубу із змагання. 

Враховуючи все вищевикладене, рішення загальних зборів відповідача-1 та  Наглядової 
ради ПХЛ щодо встановлення строків сплати членами ПХЛ внесків та погашення 
заборгованості зі сплати цих внесків, а також про застосування санкції за порушення 
порядку їх сплати у вигляді зняття команди клубу зі змагання повністю відповідають 
законодавству та узгоджуються із Статутними документами ПХЛ і положеннями 
Договору від 31.05.2012, укладеного з позивачем.  



В зв'язку з безпідставністю вимог про визнання недійсними спірних рішень Наглядової 
ради та Генерального директора ПХЛ, а також в зв'язку із завершенням чемпіонату 
України з хокею з шайбою - Чемпіонату Професійної хокейної ліги сезону 2012-2013 року 
та визначенням його результатів, позовна вимога про зобов'язання ПХЛ допустити до 
участі у вказаному чемпіонаті позивача є безпідставною та не підлягає задоволенню. 

У відповідності до ст. 33 ГПК України кожна сторона має довести ті обставини, на які 
вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Позивачем не було доведено 
обставин, які могли б слугувати підставою для визнання недійсними рішень Наглядової 
ради відповідача-1 від 10.12.2012, 26.12.2013, 18.02.2013 та 21.02.2013 та належним чином 
не обґрунтовано та не доведено вимоги про визнання недійсним рішення Генерального 
директора відповідача-1 та зобов'язання відповідача-1 вчинити дії. 

Зважаючи на вищевикладене, позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають 
задоволенню в повному обсязі. 

Керуючись  ст.ст. 33,49, 82-85 ГПК України, господарський суд міста Києва, - 

ВИРІШИВ: 

В позові відмовити повністю.  

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання 
апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної 
скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи 
апеляційним господарським судом.    

Повне рішення складено 22.04.2013р. 

Суддя                                                                                                                      С.М. Морозов 

                      


