
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98 

УХВАЛА 

Справа №  910/17362/14 29.09.14 

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд", м.Київ 

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд", м.Київ 

за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, м.Київ 

про визнання права та визнання відсутнім права  

Суддя Любченко М.О. 

Представники:                         

від позивача: не з'явився 

від відповідача: не з'явився 

від третьої особи: Кондратенко О.О. - нач.відділ. 

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тотвельд", м.Київ звернулось до 
господарського суду міста Києва з позовною заявою до відповідача, Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Зеонбуд", м.Київ про: 

- визнання права Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд" на розповсюдження 
програм у багатоканальній телемережі Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" на 
підставі договору №133/1006Н від 10.06.2011р. із застосуванням системи умовного доступу; 

-           визнання відсутнім права Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" на 
відключення на головній станції телемережі системи умовного доступу та розповсюдження 
програм Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд", у відкритому вигляді при 
доставці сигналу з/на супутник Astra, у відкритому вигляді.  

Ухвалою від 05.09.2014р. господарського суду міста Києва до участі у справі в якості третьої 
особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача залучено Національну раду 
України з питань телебачення та радіомовлення. 

17.09.2014р. до господарського суду міста Києва позивачем подано заяву №29 від 16.09.2014р. 
про відмову від позову. 



Відповідно до п.4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України провадження по справі 
підлягає припиненню при відмові позивача від позову та прийнятті цієї відмови господарським 
судом. 

Вивчення матеріалів справи дає підстави стверджувати, що відмова позивача від позовних вимог 
не суперечить законодавству та не порушує права інших осіб, тому має бути прийнята судом. 

До прийняття відмови від позову господарським судом за приписами ст.78 Господарського 
процесуального кодексу України перевірено повноваження представника позивача на вчинення 
вказаних дій.   

За таких обставин, враховуючи заяву №29 від 16.09.2014р. позивача, суд дійшов висновку, що 
провадження по справі №910/17362/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Тотвельд" до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" про  визнання 
права та визнання відсутнім права підлягає припиненню.  

Згідно із ст.49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати підлягають 
віднесенню на позивача.  

На підставі викладеного, керуючись ст.78, п.4 ч.1 ст.80, 86 Господарського процесуального 
кодексу України, суд - 

УХВАЛИВ: 

Прийняти відмову Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд", м.Київ від позову до 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд", м.Київ про: 

- визнання права Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд" на розповсюдження 
програм у багатоканальній телемережі Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" на 
підставі договору №133/1006Н від 10.06.2011р. із застосуванням системи умовного доступу; 

-           визнання відсутнім права Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" на 
відключення на головній станції телемережі системи умовного доступу та розповсюдження 
програм Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд", у відкритому вигляді при 
доставці сигналу з/на супутник Astra, у відкритому вигляді.  

Припинити провадження по справі №910/17362/14 за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Тотвельд", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд", 
м.Київ про: 

- визнання права Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд" на розповсюдження 
програм у багатоканальній телемережі Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" на 
підставі договору №133/1006Н від 10.06.2011р. із застосуванням системи умовного доступу; 

-           визнання відсутнім права Товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" на 
відключення на головній станції телемережі системи умовного доступу та розповсюдження 
програм Товариства з обмеженою відповідальністю "Тотвельд", у відкритому вигляді при 
доставці сигналу з/на супутник Astra, у відкритому вигляді.  

Суддя                                                                                                        М.О. Любченко  


