
 
 

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 

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

 

 

УХВАЛА 

про виправлення описки 

Справа № 910/993/14  17.10.14 
 

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 третіх осіб, які не заявляють 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" 
позивача 3. Міністерства молоді та спорту України 
про визнання права власності 

Суддя Бойко Р.В.  

Представники сторін: 

не викликалися 

ВСТАНОВИВ: 

 

На розгляді господарського суду міста Києва знаходилася справа №910/993/14 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" про визнання права власності. 

Рішенням господарського суду міста Києва від 17.03.2014 р. у справі №910/993/14, 
залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 
15.05.2014 р. та постановою Вищого господарського суду України від 05.08.2014 р., позов 
Заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Фонду державного майна 



України задоволено 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. Мельникова, 46 (літ. А). 

15.10.2014 р. через канцелярію суду представником Міністерства молоді та спорту 
України було подано заяву про виправлення описки у рішенні суду. 

Відповідно до ст. 89 Господарського процесуального кодексу України суддя за заявою 
сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх 
змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, 
ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. 

При виготовленні рішення господарського суду міста Києва від 17.03.2014 р. у справі 
№910/993/14 було допущено технічну описку, а саме: в пункті 2 резолютивної частини 
рішення в адресі місцезнаходження спірного майна замість "вул. Мельникова, 46 (літ. А)" 
вказано "вул. Мельника, 46 (літ. А)". 

При цьому, із описової та мотивувальної частин рішення вбачається, що спір у справі 
стосується права власності на майно, адресою місцезнаходження якого є саме: м. Київ, вул. 
Мельникова, 46 (літ. А). 

Враховуючи викладене, допущена в рішенні господарського суду міста Києва від 
17.03.2014 р. технічна описка, яка не змінює змісту рішення та не зачіпає його суті, 
підлягає виправленню. 

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 86, 89 Господарського процесуального 
кодексу України, господарський суд міста Києва, -  

 

УХВАЛИВ: 

 

1. Виправити в рішенні господарського суду міста Києва від 17.03.2014 р. у справі 
№910/993/14 допущену технічну описку в пункті 2 резолютивної частини рішення та 
вважати правильним наступний текст: "вул. Мельникова, 46 (літ. А)". 

2. Дана ухвала є невід’ємною частиною рішення господарського суду міста Києва від 
17.03.2014 р. у справі №910/993/14. 

 

Суддя                     Р.В. Бойко 

 


