
 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ 

м. Київ 

16.07.2018 Справа № 910/8489/18 

Суддя Ярмак О.М., розглянувши позовну заяву  Заступника прокурора м. Києва  (03150, м.Київ, 
вул. Предславинська,45/9, код ЄДРПОУ 02910019)  в інтересах держави в особі: 

1) Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву (01032, м.Київ, 
бул.Тараса Шевченка, 50-Г, код ЄДРПОУ 19030825), 2) Міністерства молоді та спорту України 
(01601, м.Київ, вул.Еспаладна, буд. 42, код ЄДРПОУ 38649881)   

до  1) Підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард" 
(04119, м.Київ, вул.Мельникова, 46, код ЄДРПОУ 21560944) 

2) Фізичної особи-підприємця Сиволожського Валентина Леонідовича  (04112, АДРЕСА_1, код 
НОМЕР_1) 

3) Об'єднання профспілок,організацій профспілок у м.Києві "Київська міська рада профспілок" 
(01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 16, код ЄДРПОУ 02670408)     

     про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна  

ВСТАНОВИВ: 

Заступник прокурора м. Києва звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі 1) 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, 2) Міністерства 
молоді та спорту України до  1) Підприємства Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр 
профспілок м. Києва "Авангард", 2) Фізичної особи-підприємця Сиволожського Валентина 
Леонідовича, 3) Об'єднання профспілок,організацій профспілок у м.Києві "Київська міська рада 
профспілок" про визнання недійсним договору оренди нерухомого майна № 0109 від 01.09.2017. 

Ухвалою суду від 02.07.2018 залишено позовну заяву без руху, надано строк для усунення 
недоліків позовної заяви у визначений спосіб. 

13.07.2018 до суду подані документи на виконання вимог ухвали суду. 

Дослідивши матеріали позовної заяви та надані документи, суд визнав наявні матеріали 
достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. 

Враховуючи ціну позову, характер спірних правовідносин, предмет доказування, господарський 
суд вважає за необхідне здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного 
провадження з викликом сторін. 



Керуючись ст. ст. 12, 120, 176, 233 Господарського процесуального кодексу України, суд, 

УХВАЛИВ: 

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. 

2.Справу розглядати за правилами загального позовного провадження. 

3. Підготовче засідання призначити на  04.09.18  о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні 
Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал 
№  10 . 

4.Встановити відповідачам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання 
відзиву на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України.  

5. Викликати у підготовче судове засідання повноважних представників сторін. 

6. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення 
учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 
межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи. 

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-
порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. 

Дата підписання ухвали 16.07.2018. 

До відома сторін: ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці з 10:00 до 13:00 
год. у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності завчасно поданого через 
канцелярію суду клопотання, документів на підтвердження повноважень особи на представництво 
інтересів сторони у справі.           

       Суддя                                                                                               О.М.Ярмак 

           


