
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua 

УХВАЛА 

про виклик у судове засідання 

м. Київ 

20.09.2019 Справа № 910/993/14 

За заявою Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" про скасування заходів 
до забезпечення позову, вжитих ухвалою господарського суду міста Києва від 30.01.2014 у справі 
№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" 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  

Представники учасників справи: Суддя Бойко Р.В. без повідомлення. 

ВСТАНОВИВ: 

В провадженні господарського суду міста Києва перебувала 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" 
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні 
відповідача: Підприємства "Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва 
"Авангард", Товариства з обмеженою відповідальністю "Деміс Груп", Міністерства молоді та 
спорту України про визнання права власності. 

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.01.2014 було вжито заходів до забезпечення 
позову шляхом накладення арешту на об`єкт нерухомого майна - льодовий палац (літера "А") 
площею 8 422,80 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 46. 

Рішенням господарського суду міста Києва від 17.03.2014 у справі №910/993/14, залишеним без 
змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2014 та постановою 
Вищого господарського суду України від 05.08.2014, 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). 

19.09.2019 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Спортивний комплекс 
"Авангард" надійшла заява про скасування заходів до забезпечення позову, вжитих ухвалою 
господарського суду міста Києва від 30.01.2014, яка мотивоване тим, Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 03.09.2014 №1167 спірне майно віднесено до сфери управління 
Міністерства молоді та спорту України, а в подальшому Наказом Міністерства молоді та спорту 
України 30.03.2016 №1167 закріплено за заявником на праві господарського відання. 



Згідно приписів частин 1 та 2 статті 145 Господарського процесуального кодексу України суд 
може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим 
клопотанням учасника справи. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову 
розглядається в судовому засіданні не пізніше п`яти днів з дня надходження його до суду. 

Відтак заява Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" про скасування заходів 
до забезпечення позову підлягає призначенню до розгляду у судовому засіданні. 

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 120, 145, 234, 235 Господарського процесуального 
кодексу України, господарський суд міста Києва, - 

УХВАЛИВ: 

1. Розгляд заява Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" про скасування 
заходів до забезпечення позову призначити у судовому засіданні на 26.09.19 о 16:50 год. Засідання 
відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 44- В, зал №23 (корпус Б). 

2. Повідомити учасників судового процесу про призначене судове засідання з розгляду заяви 
Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" про скасування заходів до 
забезпечення позову.  

3. Запропонувати учасникам судового процесу надати суду письмові пояснення щодо заяви 
Державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" про скасування заходів до 
забезпечення позову. 

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (20.09.2019) та не підлягає оскарженню 
окремо від рішення суду. 

           

          Суддя                                                                                                    Р.В. Бойко  


