
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

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

УХВАЛА 

Справа №910/15833/13 18.11.13 

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних розваг"  

до Закритого акціонерного товариства "АТЕК"           

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп"                      

про витребування майна із чужого незаконного володіння. 

Суддя Цюкало Ю.В. 

Без виклику представників сторін. 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2013 у справі №910/15833/13 за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних розваг" до 
Закритого акціонерного товариства "АТЕК"     про витребування майна із чужого 
незаконного володіння в задоволенні позову відмовлено. 

Відповідно до протоколу Господарського суду міста Києва від 30.10.2013 №910/15833/13 
у судове засідання, призначене на 30.10.2013 з'явились представники сторін: від позивача: 
Смулянський Д.О., Смулянський О.В. - дов. від 30.03.11., №01-08; від відповідача: 
Косякевич С.О.; від третьої особи - Смулянський О.В. - дов. від 10.06.2013. 

Зважаючи на те, що Смулянський О.В. є повноважним представником Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" за довіреністю від 10.06.2013, 
суд вважає за необхідне виправити описки, допущені у рішенні Господарського суду міста 
Києва від 30.10.2013 у справі №910/15833/13. 

Встановлено, що під час підготовки тексту рішенням Господарського суду міста Києва від 
30.10.2013 у справі №910/15833/13 було допущено технічну описку, а саме, у вступній 
частині рішення у першому абзаці на стр. 1 зазначено: «За позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних розваг" до Закритого акціонерного 
товариства "АТЕК"    про витребування майна із чужого незаконного володіння» замість 
«За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних розваг" до 
Закритого акціонерного товариства "АТЕК",    третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "Олімп", про витребування майна із чужого незаконного володіння». 



Також, під час виготовлення тексту рішенням Господарського суду міста Києва від 
30.10.2013 у справі №910/15833/13 було допущено технічну описку, а саме, у вступній 
частині рішення у третьому абзаці на стр. 1 зазначено: «У засіданні брали участь: від 
позивача: Смулянський Д.М., Смулянський О.В. - дов. від 30.03.11., №01-08; від 
відповідача: Косякевич С.О.», замість: «У засіданні брали участь: від позивача: 
Смулянський Д.О., Смулянський О.В. - дов. від 30.03.11., №01-08; від відповідача: 
Косякевич С.О.; від третьої особи - Смулянський О.В. - дов. від 10.06.2013». 

Відповідно до ч. 1 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою 
сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи 
арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. 

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне винести ухвалу про виправлення описки у 
вступній частині рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2013 у справі 
№910/15833/13. 

Керуючись ст. 89 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд 
міста Києва, - 

УХВАЛИВ: 

1.     Виправити допущені описки у  першому та третьому абзацах вступної частини 
рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2013 у справі №910/15833/13. 

2.     У першому абзаці вступної частини рішення Господарського суду міста Києва від 
30.10.2013 у справі №910/15833/13 вважати вірним: «За позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Агенція спортивних розваг" до Закритого акціонерного товариства 
"АТЕК",    третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні 
позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп", про 
витребування майна із чужого незаконного володіння». 

3. У третьому абзаці вступної частини рішення Господарського суду міста Києва від 
30.10.2013 у справі №910/15833/13 вважати вірним:  «У засіданні брали участь: від 
позивача: Смулянський Д.О., Смулянський О.В. - дов. від 30.03.11., №01-08; від 
відповідача: Косякевич С.О.; від третьої особи - Смулянський О.В. - дов. від 10.06.2013». 

4. Копії даної ухвали Господарського суду міста Києва надіслати сторонам у справі. 

5. Дану ухвалу вважати невід'ємною частиною рішення Господарського суду міста Києва 
від 30.10.2013 у справі №910/15833/13. 

Суддя                                                                                                                      Ю.В. Цюкало 


