
 
   

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

   
УХВАЛА  

 
Справа №  30/380  

 20.03.12

   
За заявою       Дочірнього підприємства «Ардал»  
Про                  повторну видачу наказу  
За позовом     Дочірнього підприємства «Ардал»  
До                   1) Державного підприємства «Центральна учбово-тренувальна база по  
                            ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»(далі-відповідач-1);  
                      2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерум»(далі відповідач-2)  
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні  
відповідачів  - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудінвест»      
Про                  звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки  
      

  Суддя     Ващенко Т.М.  
Представники сторін:  
Від позивача          не з’явився  
Від відповідача-1  ОСОБА_1 –представник за довіреністю № 4 від 03.01.12.  
Від відповідача-2  не з’явився  
Від третьої особи  не з’явився    

  Обставини справи:  
  Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.12.09. у справі № 30/380 за позовом 
Дочірнього підприємства “Ардал” до: 1) Державного підприємства “Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон”, 2) Товариства з обмеженою 
відповідальністю “Нерум” про зобов’язання відповідачів:  
- усунути перешкоди у здійсненні Дочірнім підприємством “Ардал” права користування та 
розпорядження земельною ділянкою, розташованою за адресою: місто Київ, проспект Академіка 
Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:392:0130;    
- звільнити самовільно зайняту земельну ділянку, розташовану за адресою: місто Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:392:0130;    
- привести земельну ділянку, розташовану за адресою: місто Київ, проспект Академіка Глушкова, 
9, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:392:0130, у придатний для її цільового 
використання стан, шляхом знесення самовільно збудованих на ній будівель, споруд, та інших 
об’єктів нерухомості, демонтажу об’єктів рухомого майна і їх вивезення, позовні вимоги 
задоволено повністю.  
Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.03.10. у справі № 30/380 прийнято 
відмову Товариства з обмеженою відповідальністю “Укрсоцбудінвест” від апеляційної скарги на 
рішення Господарського суду міста Києва від 30.12.09. у справі № 30/380.  
15.03.10. Господарським судом міста Києва на виконання рішення суду від 30.12.09. у справі № 
30/380 було видано відповідні накази.  
06.10.10. на підставі ст. 89 Господарського процесуального кодексу України Дочірнє підприємство 
“Ардал” звернулось до Господарського суду міста Києва із заявою про роз'яснення рішення 
Господарського суду міста Києва  від 30.12.09. у справі 30/380.  
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.10. у справі № 30/380 було роз‘яснено 
 Дочірньому підприємству “Ардал” спосіб виконання пунктів 3 та 4 резолютивної частини 
зазначеного рішення суду.  



10.02.12. на підставі ст. 116 Господарського процесуального кодексу України Дочірнє 
підприємство “Ардал” звернулось до Господарського суду міста Києва із заявою про повторну 
видачу наказу.  
У своїй заяві позивача вказує на те, що рішення Господарського суду міста Києва від 30.12.09. у 
справі № 30/380 було прийнято відносно декількох відповідачів, та Господарський суд мав видати 
окремі виконавчі документи, щодо кожного з відповідачів, зокрема, окремий наказ щодо 
зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерум» привести земельну ділянку, 
розташовану за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 9, 
кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:392:0130, у придатний для її цільового 
використання стан, шляхом знесення самовільно збудованих на ній будівель, споруд, та інших 
об'єктів нерухомості, демонтажу об'єктів рухомого майна і їх вивезення.  
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.12. у справі № 30/380 призначено розгляд 
заяви Дочірнього підприємства «Ардал»про повторну видачу наказу на 01.03.12. о 09-30.  
Розпорядженням В.о. Голови Господарського суду міста Києва від 01.03.12. справу № 30/380 
передано на розгляд судді Смирновій Ю.М., в зв’язку перебуванням судді Ващенко Т.М. на 
лікарняному.  
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.03.12. розгляд заяви Дочірнього підприємства 
«Ардал»про повторну видачу наказу у справі № 30/380 призначено на 20.03.12. о 12-40.  
Розпорядженням В.о. Голови Господарського суду міста Києва від 03.03.12. заяву Дочірнього 
підприємства «Ардал»про повторну видачу наказу у справі № 30/380 передано на розгляд судді 
Ващенко Т.М., в зв’язку з її виходом з лікарняного.  
В судовому засіданні 20.03.12. представник Державного підприємства “Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон” проти задоволення заяви не 
заперечує та покладається у розгляді даної заяви на розсуд суду.  
Представник заявника в судове засідання 20.03.12. не з’явився, про поважні причини неявки суд не 
повідомив, про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.  
20.03.12. від Відділу державної виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції 
до відділу діловодства Господарського суду міста Києва надійшло клопотання, відповідно до 
якого проти заяви про повторну видачу наказу не заперечує.  
  Розглянувши в судовому засіданні 20.03.12. заяву Дочірнього підприємства «Ардал»про 
повторну видачу наказу у справі № 30/380, суд її задовольнив з огляду на наступне:  
  Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.12.09. у справі № 30/380 позов Дочірнього 
підприємства “Ардал” задоволено повністю та зобов’язано, зокрема, Державне підприємство 
Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»(03680, м. 
Київ, проспект Академіка Глушкова, 9, код ЄДРПОУ 04539931) та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Нерум»(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 11, кв. 6, код ЄДРПОУ 32428553) 
привести земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект 
Академіка Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:392:0130, у 
придатний для її цільового використання стан, шляхом знесення самовільно збудованих на ній 
будівель, споруд, та інших об’єктів нерухомості, демонтажу об’єктів рухомого майна і їх 
вивезення.  
На виконання зазначеного вище рішення Господарського суду міста Києва від 30.12.09. у справі № 
30/380 було видано відповідний наказ від 15.03.10.  
Заява Дочірнього підприємства “Ардал” обґрунтована тим, що зазначений вище наказ суду було 
видано позивачу в одному примірнику відносно зобов'язання двох співвідповідачів (Державне 
підприємство Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий 
стадіон»та Товариство з обмеженою відповідальністю «Нерум») виконати рішення суду по справі 
№ 30/380.  
Дочірнє підприємство «Ардал»враховуючи той факт, що відповідно до Закону України «Про 
виконавче провадження»за одним виконавчим документом можна відкрити лише одне виконавче 
провадження і лише відносно одного із боржників, звернулось до Відділу державної виконавчої 
службі Голосіївського районного управління юстиції у місті Києві з заявою про примусове 



виконання рішення суду у справі № 30/380 - Державним підприємством Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон».  
Постановою старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби 
Голосіївського районного управління юстиції у місті Києві Бережною О.О. від 17.02.11. було 
відкрито виконавче провадження щодо примусового виконання Державним підприємством 
Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»наказу № 
30/380 про примусове виконання рішення суду шляхом зобов'язання Державного підприємства 
Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» (03680, м. 
Київ, проспект Академіка Глушкова, 9, код ЄДРПОУ 04539931) та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Нерум»(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 11, кв. 6, код ЄДРПОУ 32428553) 
привести земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект 
Академіка Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:392:0130, у 
придатний для її цільового використання стан, шляхом знесення самовільно збудованих на ній 
будівель, споруд, та інших об'єктів нерухомості, демонтажу об'єктів рухомого майна і їх 
вивезення.  
Постановою старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби 
Голосіївського районного управління юстиції у місті Києві Бережною О.О. від 23.03.11. було 
закінчено виконавче провадження з примусового виконання Державним підприємством 
Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»наказу № 
30/380 про примусове виконання рішення суду шляхом зобов'язання Державного підприємства 
Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»(03680, м. 
Київ, проспект Академіка Глушкова, 9, код ЄДРПОУ 04539931) та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Нерум»(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 11, кв. 6, код ЄДРПОУ 32428553) 
привести земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ, Голосіївський район, проспект 
Академіка Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:392:0130, у 
придатний для її цільового використання стан, шляхом знесення самовільнозбудованих на ній 
будівель, споруд, та інших об'єктів нерухомості, демонтажу об'єктів рухомого майна і їх 
вивезення.  
Закінчення виконавчого провадження було мотивоване посиланнями на п. 2 ч. 1 ст. 39, ст. 79, ст. 
89 Закону України «Про виконавче провадження»(неможливість виконання рішення суду 
боржником за умови, що державним виконавцем вчинені всі необхідні дії відповідно до вимог 
   закону),    зазначений вище наказ    про    примусове    виконання рішення суду було повернуто 
до Господарського суду міста Києва.  
Заявник вказує на те, що наказ Господарського суду міста Києва від 15.03.10. у справі № 30/380 не 
подавався до виконавчої служби відносно другого відповідача - Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Нерум»(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 11, кв. 6, код ЄДРПОУ 32428553), в 
зв’язку з чим просить суд повторно надіслати наказ суду на адресу Дочірнього підприємства 
«Ардал».  
Відповідно до ст. 116 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що 
виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є 
виконавчим документом. Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання 
судовим рішенням законної сили. Накази про стягнення судового збору надсилаються до місцевих 
органів державної податкової служби.  
Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом. Якщо 
судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено 
судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, що підтверджують 
виконання ухвали суду про забезпечення позову.  
У разі повного або часткового задоволення первісного і зустрічного позовів накази про стягнення 
грошових сум видаються окремо по кожному позову.  
Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, 
або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням 
тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом.  



Господарський процесуальний кодекс України встановлює процесуальну самостійність кожного з 
процесуальних співучасників, тобто кожен із них самостійно і незалежно реалізує процесуальні 
права і несе обов'язки.  
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження»(в редакції, яка діяла станом на 
день винесення наказу у справі № 30/380) визначено, що примусове виконання рішень державною 
виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.  
Відповідно до цього Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню такі 
виконавчі документ, зокрема, як судові накази.  
Судом встановлено, що постановою старшого державного виконавця Відділу державної 
виконавчої служби Голосіївського районного управління юстиції у місті Києві Бережною О.О. від 
23.03.11. було закінчено виконавче провадження з примусового виконання Державним 
підприємством Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий 
стадіон»наказу № 30/380 про примусове виконання рішення суду шляхом зобов'язання 
Державного підприємства Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту 
«Льодовий стадіон»привести земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ, Голосіївський 
район, проспект Академіка Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 
8000000000:79:392:0130, у придатний для її цільового використання стан, шляхом знесення 
самовільнозбудованих на ній будівель, споруд, та інших об'єктів нерухомості, демонтажу об'єктів 
рухомого майна і їх вивезення.  
Таким чином, зазначений вище наказ суду  у справі № 30/380 був виконаний з боку лише одного 
боржника - Державного підприємства Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському 
спорту «Льодовий стадіон».  
За таких обставин, судом встановлено, що наказ суду у справі № 30/380 щодо зобов’язання 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерум»(65039, м. Одеса, вул. Канатна, 11, кв. 6, код 
ЄДРПОУ 32428553) привести земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Київ, Голосіївський 
район, проспект Академіка Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 
8000000000:79:392:0130, у придатний для її цільового використання стан, шляхом знесення 
самовільно збудованих на ній будівель, споруд, та інших об’єктів нерухомості, демонтажу об’єктів 
рухомого майна і їх вивезення, не проявлявся Стягувачем до виконання, в зв’язку з чим суд 
дійшов висновку про задоволення заяви Дочірнього підприємства «Ардал» щодо повторної видачі 
вказаного вище наказу суду у справі № 30/380.  
 Керуючись ст. ст. 86, 116 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд 
міста Києва,  

  У Х В А Л И В:  
  Повторно направити на адресу Дочірнього підприємства «Ардал»для пред’явлення до виконання 
з боку боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерум»(65039, м. Одеса, вул. 
Канатна, 11, кв. 6, код ЄДРПОУ 32428553) наказу Господарського суду міста Києва від 15.03.10. 
№ 30/380 щодо зобов’язання Державного підприємства Центральна учбово-тренувальна база по 
ковзанярському спорту «Льодовий стадіон»(03680, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 9, код 
ЄДРПОУ 04539931) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Нерум»(65039, м. Одеса, вул. 
Канатна, 11, кв. 6, код ЄДРПОУ 32428553) привести земельну ділянку, розташовану за адресою: м. 
Київ, Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, 9, кадастровий номер земельної ділянки 
8000000000:79:392:0130, у придатний для її цільового використання стан, шляхом знесення 
самовільно збудованих на ній будівель, споруд, та інших об’єктів нерухомості, демонтажу об’єктів 
рухомого майна і їх вивезення.  
 
  Суддя                                                                                                                  Т.М. Ващенко  
 
 
 
 


