
                                                                                                           Справа № 6-6/12  
                                                           У  Х В А Л А  
                                                         Іменем України  
            19.01.2012   року  Голосіївський районний суд міста Києва  у складі:  
головуючого                                         судді           Колдіної  О.О.,  
з участю секретаря                                                               Плющ Я.В.,    
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду справу за 
заявою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту про роз’яснення 
рішення від 26.04.2011 р. у справі за позовом ОСОБА_1 до Державного 
підприємства Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
“Льодовий стадіон”, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту про 
визнання наказів недійсними та поновлення на роботі,-  
                                                     в с т а н о в и в:  
        в провадженні суду перебувала цивільна справа за позовом за позовом 
ОСОБА_1 до Державного підприємства Центральна учбово-тренувальна база 
по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”, Міністерства у справах сім’ї, 
молоді та спорту про визнання наказів недійсними та поновлення на роботі.  
       Рішенням Голосіївського районного суду м.Києва позов задоволено 
частково визнано недійсними наказ Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту від 07.02.2011 р. №28-к та зобов’язано відповідачів поновити 
ОСОБА_1 на посаді директора Державного підприємства Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”. Рішення в 
частині поновлення позивача на роботі допущено до негайного виконання.  
       23.08.2011 р. представник Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту звернувся до суду із заявою про роз’яснення вищевказаного рішення у 
зв’язку з незрозумілістю його виконання в частині поновлення ОСОБА_1 на 
посаді директора Державного підприємства Центральна учбово-тренувальна 
база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”, так як згідно наданої 
підприємством довідки № 136 від 18.08.2011 р., зазначена посада відсутня. Крім 
того, відсутній штатний розклад Державного підприємства Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”, оскільки 
зазначене підприємство знаходиться в стадії реорганізації - згідно з наказом 
Міністерства України у справх сім’ї, молоді та спорту № 2941 від 30.08.2010 р. 
«Про реорганізацію Державного підприємства Центральна учбово-тренувальна 
база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”»шляхом приєднання до 
Державного підприємства «Обєднання спортивно-господарських споруд».  
       13.01.2012 р. представником Державного підприємства «Центральна 
учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»та 
19.01.2012 р. представником Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту 
були подані клопотання про залишення без розгляду заяви про роз’яснення 
рішення суду від 26.04.2011 р.  
       В судовому засіданні представник Міністерства у справах сім’ї, молоді та 
спорту проти задоволення заяви не заперечувала.  
     Представник відповідача  - Державного підприємства Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон” та ОСОБА_1 в 
судове засідання не з’явилися, причини неявки суду не повідомили.  



       Вислухавши пояснення представника відповідача та дослідивши матеріали 
справи, суд вважає, що клопотання  підлягають задоволенню з наступних 
підстав.    
        Відповідно до ст. 221 ЦПК України, якщо рішення суду є незрозумілим 
для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за 
їхньою заявою постановляє ухвалу в якій роз’яснює своє рішення, не змінюючи 
при цьому його змісту.  
          
       Як вбачається з матеріалів справи, 26.04.2010 р. Голосіївським районним 
судом  м. Києва було видано виконавчий лист про поновлення ОСОБА_1 на 
посаді директора Державного підприємства Центральна учбово-тренувальна 
база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”.  
        23.08.2011 р. представником Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту 
було подано заяву про роз’яснення даного рішення.  
         В матеріалах справи містяться клопотання представника заявника про 
залишення вищезазначеної заяви без розгляду, оскільки рішення від 26.04.2011 
р. Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту виконанно і 
виконавче провадження закінчено.  
         
      Відповідно до п.5 ч.1 207 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про 
залишення заяви без розгляду, якщо позивач подав заяву про залишення позову 
без розгляду.  
     Підстав для відмови у задоволенні клопотання суд не вбачає, оскільки це не 
порушує права сторін.       
     Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе залишити заяву 
Заступника Міністра у зв’язках з Верховною Радою України та іншими 
органами державної влади, Голови комісії з проведення реорганізації без 
розгляду  
     На підставі викладеного, керуючись  ст.207 ЦПК України, суд –  
                                                      у х в а л и в:  
        заяву  Заступника Міністра у зв’язках з Верховною Радою України та 
іншими органами державної влади, Голови комісії з проведення реорганізації, 
про роз’яснення рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 26 квітня 
2011 р. у справі за позовом ОСОБА_1 до Державного підприємства Центральна 
учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”, 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту про визнання наказів недійсними 
та поновлення на роботі залишити без розгляду.  
     Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п»яти днів з дня її 
оголошення до Апеляційного суду м.Києва через Голосіївський районний суд 
м.Києва. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її 
оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п»яти днів з дня отримання 
копії ухвали.  
     
       
       Суддя:  
 
 
 


