
 
   

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА  
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98  

 
   

УХВАЛА  
 
Справа №  64/11  

 19.08.11

 
за позовом  товариства з обмеженою відповідальністю 
“УКРСОЦБУДІНВЕСТ”,  
до Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по 
ковзанярському спорту «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН»,  
третя особа , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні 
відповідача: державне підприємство «Об’єднання спортивно-господарських 
споруд»,  
про   зобов’язання вчинити дії,  

     Суддя Зеленіна Н.І.,  
  при секретарі судового засідання Наумкіній П.В.,  
за участю представників сторін :  
від позивача: ОСОБА_1 дов. б/н від 01.08.2011 року,    
від відповідача: ОСОБА_2 дов. № 4 від 07.02.2011 року ,  
від третьої особи: ОСОБА_2, дов. № 5 від 01.08.2011 року,  

  СУТЬ СПОРУ:  
  В провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа  № 
64/11 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю 
“УКРСОЦБУДІНВЕСТ” до Державного підприємства Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту “ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН”, третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні 
відповідача: державне підприємство «Об’єднання спортивно-господарських 
споруд»про зобов’язання включити до передавального акта положення про 
правонаступництво по зобов’язаннях за: Інвестиційним договором від 
01.11.2005 року № 01-11/2005, додатковою угодою № 1 від 05.07.2006 року та 
додатковою угодою № 2 від 28.11.2007 року до цього договору на суму 
5 640 891,47 грн.; та за договорами позики від 24.03.2008 року № 1/08, від 
12.02.2009 року № 1/09, від 24.02.2009 року №2/09, від 27.03.2009 року № 
3/09, від 26.05.2009 року № 4/09 на суму 236 912,42 грн.  
Від представника позивача через канцелярію суду надійшло клопотання про 
зупинення провадження у справі.  
В обґрунтування поданого клопотання позивач посилається на розгляд 
Господарським судом міста Києва справи № 10/336 за позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю «УКРСОЦБУДІНВЕСТ»до Державного 
підприємства «Центрально-учбово-тренувальна база по ковзанярському 



спорту «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН»про визнання недійсним договору позики № 
4/09 від 26 травня 2009 року.  
Позивач зазначає, що у разі визнання судом недійсним зазначеного договору 
позики, зникне підстава для зобов’язання вчинити дії у справі № 64/11, 
оскільки відповідно до ст. 216 ЦК України зазначений оспорюваний 
правочин не створюватиме юридичних наслідків.  
Представник відповідача та третьої особи залишив розгляд питання про 
зупинення провадження на розсуд суду.  
Розглянувши подане клопотання, заслухавши пояснення представників 
сторін та проаналізувавши матеріали справи, суд вважає за необхідне 
зазначити наступне.  
Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє 
провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до 
вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.  
Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає 
справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у 
даній справі. Дані обставини повинні бути такими, що мають значення для 
даної справи.  
Судом встановлено, що предметом спору у справі № 10/336 є визнання 
недійсним договору позики № 4/09 від 26.05.2009 року.  
У той же час предметом спору у даній справі є зобов’язання вчинити дії в 
тому числі і стосовно оспорюваного договору № 4/09 від 26.05.2009 року.  
Згідно зі ст. 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо 
його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний 
судом недійсним, а відповідно до ст. 216 зазначеного Кодексу недійсний 
правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його 
недійсністю.  
Враховуючи зазначені обставини, суд дійшов висновку про пов’язаність 
даної справи зі справою № 10/336, яка розглядається Господарським судом 
міста Києва, оскільки остання встановлює обставини, що мають суттєве 
значення для розгляду даної справи, а саме: дійсність (недійсність) договору 
позики № 4/09 від 26.05.2009 року.  
Оскільки предметом спору у справі № 64/11 є вчинення дій стосовно 
договору, який визнається недійсним у справі № 10/336, то розгляд даної 
справи неможливий до вирішення спору у справі № 10/336.  
На підставі наведеного суд вважає за необхідне  зупинити провадження у 
справі № 64/11 до вирішення по суті справи № 10/336 за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «УКРСОЦБУДІНВЕСТ»до Державного 
підприємства «Центрально-учбово-тренувальна база по ковзанярському 
спорту «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН»про визнання недійсним договору позики № 
4/09 від 26 травня 2009 року.  
Керуючись  ст.ст. 79, 86 ГПК України суд, -  

        У Х В А Л И В:  
  1. Зупинити провадження у справі № 64/11 за позовом товариства з 
обмеженою відповідальністю “УКРСОЦБУДІНВЕСТ” до Державного 



підприємства Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
“ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН”, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору, на стороні відповідача: державне підприємство «Об’єднання 
спортивно-господарських споруд»про зобов’язання включити до 
передавального акта положення про правонаступництво по зобов’язаннях за: 
Інвестиційним договором від 01.11.2005 року № 01-11/2005, додатковою 
угодою № 1 від 05.07.2006 року та додатковою угодою № 2 від 28.11.2007 
року до цього договору на суму 5 640 891,47 грн.; та за договорами позики 
від 24.03.2008 року № 1/08, від 12.02.2009 року № 1/09, від 24.02.2009 року 
№2/09, від 27.03.2009 року № 3/09, від 26.05.2009 року № 4/09 на суму 
236 912,42 грн. до вирішення по суті Господарським судом міста Києва 
справи № 10/336 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРСОЦБУДІНВЕСТ»до Державного підприємства «Центрально-учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту «ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН»про 
визнання недійсним договору позики № 4/09 від 26 травня 2009 року.  
2. Зобов’язати сторони повідомити суд про усунення обставин, які зумовили 
зупинення провадження у даній справі.  
3. Примірники даної ухвали направити сторонам та третій особі.  
 На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного 
господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом п’яти 
днів з дня її проголошення.  
  Суддя                                                                                Зеленіна Н.І.  
 


