
 

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1           (044) 230-06-58 

УХВАЛА 

"28" липня 2015 р.           Справа №5011-7/1603-2012 

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:  

головуючого:          Зеленіна  В.О.  

суддів:            Ткаченка Б.О.  

           Шипка  В.В.  

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Спортивний клуб "ОЛІМП"   

на рішення Господарського суду м. Києва від 20.05.2015  (Головуючий суддя: Яковенко А.В., 
судді: Паламар П.І., Любченко М.О.) 

за позовом Приватного акціонерного товариства  "АТЕК"  

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "ОЛІМП" 

про  витребування майна з чужого володіння та визнання недійсним додаткових угоди до договору 
оренди 

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "ОЛІМП" 

до Приватного акціонерного товариства "АТЕК" 

про визнання права користування та усунення перешкод у користуванні орендованим майном  

ВСТАНОВИВ:  

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.06.2015 в складі суду: головуючий 
суддя: Шапран В.В.,  судді:  Андрієнко В.В.,  Буравльов С.І. прийнято апеляційну скаргу 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "ОЛІМП" до провадження та 
призначено до розгляду на 14.07.2015.  

В судовому засіданні Київського апеляційного господарського суду 14.07.2015 оголошено перерву 
до 28.07.2015. 

Розпорядженням В.о. керівника апарату від 28.07.2015р. №09-52/1023/15 в зв'язку з перебуванням 
головуючого судді (судді-доповідача) у справі Шапрана В.В. у відпустці та відповідно до абзацу 1 
підпункту 2.3.50 пункту 2.3 Положення про автоматизовану систему документообігу суду 
призначено повторний автоматичний розподіл справи №5011-7/1603-2012. 



Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу справу №5011-7/1603-2012 
передано колегії суддів у складі: головуючий суддя - Зеленін В.О., судді: Синиця О.Ф., Шевченко 
Е.О. 

Розпорядженням Заступника Голови Київського апеляційного господарського суду від 
28.07.2015  року, у зв'язку з перебуванням суддів Синиці О.Ф. та Шевченка Е.О. у відпустці, 
сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі №5011-7/1603-2012 колегію суддів у складі: 
головуючий суддя - Зеленін В.О., судді: Ткаченко Б.О., Шипко В.В. 

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 86, 98 ГПК України, апеляційний господарський суд, -
               

УХВАЛИВ: 

1. Прийняти апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб 
"ОЛІМП"  на рішення Господарського суду м. Києва від 20.05.2015 у справі № 5011-7/1603-2012 
до провадження у складі колегії суддів:  головуючий  суддя -  Зеленін В.О.,  судді:  Ткаченко 
Б.О.,  Шипко В.В. 

2. Розгляд апеляційної скарги призначити на 12.08.2015р. о 12 год. 00 хв., який відбудеться в 
приміщенні Київського апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. 
Шолуденка, 1 (зал № 15).           

Головуючий суддя                                                            В.О. Зеленін  

Судді                                                                                Б.О. Ткаченко 

                                                                                В.В. Шипко 

    


