
 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@kia.arbitr.gov.ua  

УХВАЛА 

про відкриття апеляційного провадження  

"27" грудня 2017 р.           Справа№ 910/13901/17 

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:           Власова  Ю.Л. 

суддів:            Андрієнка  В.В.  

          Буравльова С.І.  

за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» 
на рішення Господарського суду міста Києва від 27.11.2017р. у справі №910/13901/17 (суддя 
Трофименко Т.Ю.) 

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хокейний клуб «Сокіл Київ» 

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпік-Інвест» 

    2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Лендгранд»  

Третя особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бровченко М.О. 

про визнання недійсним договору застави від 12.07.2017р. 

ВСТАНОВИВ: 

Позивач звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою на рішення місцевого суду від 
27.11.2017р. у справі №910/13901/17  

Апеляційна скарга подана з додержанням вимог Господарського процесуального кодексу України 
в редакції, чинній до 15.12.2017р.  

Відповідно до п.11 ч.1 розділу ХІ Господарського процесуального кодексу України скарги, подані 
до набрання чинності цією редакцією Кодексу, провадження за якими не порушено на момент 
набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання 
чинності цією редакцією Кодексу. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху, 
повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у 
прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, що діють після набрання чинності 
цією редакцією Кодексу, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального 
закону, які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу 

Враховуючи вищевикладене, апеляційний суд приходить до висновку про наявність підстав для 
відкриття апеляційного провадження. 



Керуючись ст.262, 263, 267, 268, п.11 ч.1 розділу ХІ Господарського процесуального кодексу 
України, Київський апеляційний господарський суд, 

УХВАЛИВ: 

1.          Відкрити апеляційне провадження у справі №910/13901/17. 

2.          Учасникам справи не пізніше 15 днів з моменту вручення даної ухвали подати суду та 
направити іншим учасникам справи відзив на апеляційну скаргу, відповідно до вимог ст.263 
Господарського процесуального кодексу України. 

3.          Призначити справу до розгляду на 30.01.2018 року о 11:20 год. Засідання відбудеться в 
приміщенні Київського апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. 
Шолуденка, 1, зал судових засідань №12. 

4.          Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями Київського апеляційного 
господарського суду. 

Головуючий суддя                                                            Ю.Л. Власов  

Судді                                                                                В.В. Андрієнко 

                                                                                С.І. Буравльов 

      


