
 

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ 

УХВАЛА 

22 березня 2016 року Справа № 5011-7/1603-2012  

                        Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: 

     Дунаєвської Н.Г.  - головуючого, 

     Гольцової Л.А.,  

     Саранюка В.І.,      

розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"Олімп" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 07 жовтня 2015 року у 
справі № 5011-7/1603-2012 Господарського суду міста Києва за позовом Приватного 
акціонерного товариства "Атек", м. Київ, до Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "Олімп", м. Київ, про витребування майна з чужого володіння та визнання 
недійсним додаткової угоди до договору оренди, та за зустрічним позовом Товариства з 
обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп", м. Київ, до Приватного акціонерного 
товариства "Атек", м. Київ, про визнання права користування та усунення перешкод в 
користуванні орендованим майном, 

В С Т А Н О В И В: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Олімп" звернулося до Вищого 
господарського суду України із касаційною скаргою на постанову Київського апеляційного 
господарського суду 07 жовтня 2015 року у справі № 5011-7/1603-2012. 

Розпорядженням керівника апарату Вищого господарського суду України від 21.03.2016 № 
08.03-04/494 у зв'язку з перебуванням судді Акулової Н.В. на лікарняному призначено 
повторний автоматичний розподіл справи № 5011-7/1603-2012, за наслідками якого справу 
передано колегії суддів у складі: Дунаєвська Н.Г. (доповідач), Гольцова Л.А., Саранюк В.І. 

Керуючись ст.ст. 86, 1114 Господарського процесуального кодексу України, суд -  

                                             

У Х В А Л И В: 

Прийняти касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"Олімп" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 07 жовтня 2015 року у 
справі № 5011-7/1603-2012 до провадження. 

Призначити розгляд касаційної скарги в засіданні Вищого господарського суду України о 10 
год. 25 хв. 06 квітня 2016 року у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Копиленка, 6, зал 
№ 211. 

Представникам сторін необхідно при собі мати оригінал довіреності та належним чином 
засвідчену копію для долучення до матеріалів справи. 



Нез'явлення уповноважених представників сторін в судове засідання касаційної інстанції не 
перешкоджає розгляду справи та не тягне перенесення її розгляду на інші строки. 

Головуючий суддя:                                                              Н.Г. Дунаєвська 

Судді:                                                                                    Л.А. Гольцова 

                                                                                                        В.І. Саранюк 


