
 

 

Апеляційний суд міста Києва 

                      

Справа № 22-ц/796/11782/2013                                                                   

 Головуючий у 1-й інстанції - Лук'яненко Л.М. 

 Доповідач - Кабанченко О.А.                                       

У Х В А Л А  

І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И 

17 вересня 2013 року колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного 
суду м. Києва   в складі: 

головуючого -     Кабанченко О.А. 

суддів -                Желепи О.В., 

                              Рубан С.М. 

при секретарі -    Густі В.С. 

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за апеляційною 
скаргою Закритого акціонерного товариства «АТЕК»  на ухвалу Святошинського 
районного суду м. Києва від 15 липня 2013 року в справі за заявою про забезпечення 
позову по справі ОСОБА_2 до Закритого акціонерного товариства «АТЕК», третя особа: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб Олімп» про витребування 
майна із незаконного чужого володіння. 

Заслухавши доповідача, пояснення осіб, які беруть участь у справі, перевіривши матеріали 
справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, 

в с т а н о в и л а : 

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 15 липня 2013 року задоволено 
заяву ОСОБА_2 про забезпечення позову  в даній справі. 

Накладено арешт на машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, 
модель 520, серійний номер 5080, 1994 року випуску білого кольору, -артістю 180 000 грн. 
та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, 2007 року 
випуску, країна виробник - Німеччина, вартістю 569 800 грн. 



Заборонено ЗАТ «АТЕК» його посадовим особам, працівникам, в.о. керівника ЗАТ 
"АТЕК", арбітражному керуючому та іншим особам, вчиняти дії щодо 
користування,  використання  та  розпорядження машиною для підрізки, вирівнювання та 
заливки льоду Zamboni, модель 520, серійний номер 5080, 1994 року випуску білого 
кольору, -артістю 180 000 грн. та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, 
конденсатор Gutner, 2007 року випуску, країна виробник - Німеччина, вартістю 569 800 
грн. та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, країна 
виробник - Німеччина, вартістю 569 800 грн., котрі знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Чистяківська, 20.  

У задоволенні  інших вимог заяви - відмовлено. 

В апеляційній скарзі  представник ЗАТ «АТЕК»  просить скасувати ухвалу, постановити 
нову ухвалу, якою у задоволенні заяви ОСОБА_2 про вжиття заходів забезпечення позову 
відмовити. Вважає, що ухвала суду першої інстанції є незаконною, необґрунтованою та 
такою, що не відповідає нормам процесуального права. Посилається на те, 
що,  задовольняючи заяву позивача про забезпечення позову, суд не пересвідчився у тому, 
що між сторонами дійсно виник спір з приводу майна.  Зазначає, що Позивачем не надано 
доказів на підтвердження факту порушення його прав та інтересів відповідачем, що існує 
реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про 
задоволення позову. Також судне з'ясував обсяг позовних вимог, та відповідність їм виду 
забезпечення позову, який просив застосувати позивач. 

Апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав. 

У липні 2013 року ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до ЗАТ «АТЕК», третя особа: 
ТОВ «Спортивний клуб Олімп» про витребування майна із незаконного чужого 
володіння,  а саме: машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, 
вартістю 180 000 грн. та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, 
конденсатор Gutner, вартістю 569 800 грн.  

12 липня 2013 року позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення 
арешту на машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, вартістю 180 
000 грн. та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, 
вартістю 569 800 грн.;  заборони ЗАТ «АТЕК», його посадовим особам, працівникам, в.о. 
керівника ЗАТ "АТЕК", арбітражному керуючому та іншим особам, вчиняти дії щодо 
користування,  використання  та  розпорядження машиною для підрізки, вирівнювання та 
заливки льоду Zamboni, вартістю 180 000 грн. та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-
75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, вартістю 569 800 грн., котрі знаходиться за адресою: м. 
Київ, вул. Чистяківська, 20; передання ОСОБА_2 на відповідальне зберігання, до 
вирішення спору по суті, машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, 
вартістю 180 000 грн. та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, 
конденсатор Gutner, вартістю 569 800 грн., котрі знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 
Чистяківська, 20; заборони ЗАТ «АТЕК», та іншим особам вчиняти дії, спрямовані на 
перешкоджання ОСОБА_2  та визначеним ОСОБА_2 у необхідний для цього кількості 
особам, демонтувати (розібрати), завантажити на транспортні засоби та вивезти, в разі 
необхідності, на відповідальне зберігання ОСОБА_2 майно з місця його перебування на 
стадіоні «АТЕК» по вул. Чистяківській, 20. у м. Києві, а саме, машину для підрізки, 
вирівнювання та заливки льоду Zamboni, вартістю 180 000 грн. та холодильну станцію 
4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, вартістю 569 800 грн.   



В заяві позивач посилавсь на те, що ЗАТ «АТЕК» безпідставно утримує належне 
позивачеві майно на території стадіону ЗАТ «АТЕК»  в Святошинському районі м. Києва 
по вул. Чистяківській, 20, і відмовляється повертати, без дозволу використовує майно на 
свій розсуд, що може утруднити виконання рішення в даній справі у разі задоволення 
позову 

                Задовольняючи частково заяву про забезпечення позову, суд першої інстанції 
виходив з обґрунтованості вимог позивача.  

Обраний судом вид забезпечення позову шляхом заборони відповідачу та його 
посадовим особам, працівникам, в.о. керівника ЗАТ "АТЕК", арбітражному 
керуючому та іншим особам, вчиняти дії щодо 
користування,  використання  та  розпорядження машиною для підрізки, 
вирівнювання та заливки льоду Zamboni, вартістю 180 000 грн. та холодильну станцію 
4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, вартістю 569 800 грн. в даній справі 
є достатнім та співмірним із заявленими позовними вимогами, у зв'язку з чим, судова 
колегія не вбачає підстав для  скасування ухвали суду першої інстанції в цій частині. 

Доводи апеляційної скарги щодо неправильного застосування положень ст. 152 ч. 1 п. 2 
ЦПК України судова колегія відхиляє,зважаючи, що  у суду першої інстанції були 
підстави для застосування в даному випадку вказаної норми закону. 

Разом з тим, судова колегія не погоджується з ухвалою суду в частині забезпечення 
позову шляхом накладення арешту на спірне майно, оскільки відповідно до вимог ст. 
152 ч.1 п. 1 ЦПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно або 
грошові кошти,що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб. 

            Відповідно до змісту позовної заяви, майно, яке просить витребувати позивач 
належить йому на праві власності, на підставі договору купівлі-продажу № 1/02 від 1 
лютого 2013 року.  

            Забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно позивача нормами ЦПК 
України не передбачене. 

З огляду на наведене, судова колегія вважає, що ухвала суду, яка постановлена без 
додержання вимог ст. 152 ЦПК України, підлягає скасуванню в частині накладення 
арешту на майно позивача з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні 
вимог заяви ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в порядку забезпечення позову.. 

Керуючись ст. ст. 307, 312 ЦПК України, колегія суддів, 

у х в а л и л а: 

Апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства «АТЕК»  задовольнити частково. 

Ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 15 липня 2013 року в частині 
накладення арешту на машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, 
модель 520, серійний номер 5080, 1994 року випуску білого кольору, вартістю 180 000 
грн. та холодильну станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, 2007 
року випуску, країна виробник - Німеччина, вартістю 569 800 грн, скасувати. 

Постановити в цій частині нову ухвалу наступного змісту. 



Відмовити ОСОБА_2 у задоволенні заяви про забезпечення шляхом накладення арешту на 
машину для підрізки, вирівнювання та заливки льоду Zamboni, модель 520, серійний 
номер 5080, 1994 року випуску білого кольору, -артістю 180 000 грн. та холодильну 
станцію 4НВ512/НSN 7471-75 V ВІТZЕR, конденсатор Gutner, 2007 року випуску, країна 
виробник - Німеччина, вартістю 569 800 грн. 

В решті ухвалу суду  залишити без змін. 

Ухвала не підлягає оскарженню в касаційному порядку. 

Головуючий: 

Судді: 


