
 

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

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

РІШЕННЯ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

Справа №  910/15833/13 30.10.13 

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних розваг"  

до Закритого акціонерного товариства "АТЕК"                    

про витребування майна із чужого незаконного володіння. 

Суддя Цюкало Ю.В. 

У засіданні брали участь: 

від позивача: Смулянський Д.М., Смулянський О.В. - дов. від 30.03.11., №01-08 

від відповідача: Косякевич С.О. 

В судовому засіданні 30 жовтня 2013 року, відповідно до положень ст. 85 Господарського 
процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину 
рішення.  

СУТЬ СПОРУ: 

16.08.2013 до канцелярії Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява №01-
50/3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних розваг" до Закритого 
акціонерного товариства "АТЕК" про витребування майна із чужого незаконного 
володіння. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2013 було задоволено заяву 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних розваг" про вжиття 
запобіжних заходів №01-50 від 29.07.2013, яка була подана через канцелярію суду 
30.07.2013 та зареєстрована за №910/14633/13. 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.08.2013 суддею Митрохіною А.В. 
прийнято позовну заяву до розгляду та порушено провадження у справі. Розгляд справи 
призначено на 18.09.2013. 

У судовому засіданні 18.09.2013 оголошувалась перерва до 02.10.2013. 



Приймаючи до уваги, що суддя Митрохіна А.В. знаходиться у відрядженні, 
розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 02.10.2013 
справу №910/15833/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція 
спортивних розваг" до Закритого акціонерного товариства "АТЕК" про витребування 
майна із чужого незаконного володіння, передано для розгляду судді  Цюкало Ю.В.  

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2013 суддею Цюкало Ю.В. прийнято 
справу до свого провадження. Розгляд справи призначено на 30.10.2013. 

В судове засідання, призначене на 30.10.2013, з'явились представники сторін та надали 
усні пояснення по суті спору. 

Представники позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі. 

Представник відповідача щодо задоволення позовних вимог заперечував. 

Клопотання щодо фіксації судового процесу учасниками процесу не заявлялось, у зв'язку 
з чим, розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового 
процесу у відповідності до статті 811 Господарського процесуального кодексу України.  

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників  сторін, суд, - 

ВСТАНОВИВ: 

ТОВ "Агенція спортивних розваг" звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом 
до ЗАТ "Атек" про витребування із чужого незаконного володіння безпідставно набутого 
майна, а саме: 5 кондиціонерів, 1 воздуходувки, 1 мотокоси, 4 декоративних решіток для 
наружного блоку.  

Позов обґрунтовано тим, що відповідач незаконно заволодів вказаним майном, яке 
належить позивачу та було передано ним у користування третій особі - ТОВ "СК "Олімп", 
шляхом захоплення на підставі судового рішення  власного спортивного комплексу, на 
території якого дане майно було розміщено третьою особою.  

ТОВ "СК "Олімп" підтримало позов із наведених у ньому підстав.  

ЗАТ "Атек" заперечило проти позову вказавши на те, що позивач не надав належних та 
допустимих доказів розміщення його майна на території належного ЗАТ "Атек" 
спортивного комплексу.   

Із наявних матеріалів справи вбачається, що 25.10.01 між ЗАТ "Атек" та ТОВ "СК "Олімп" 
укладено договір оренди спортивного комплексу ЗАТ "Атек".  

15.02.07 між ТОВ "Агенція спортивних розваг" та ТОВ "СК "Олімп" укладено договір 
позички за яким ТОВ "Агенція спортивних розваг" передало у користування ТОВ "СК 
"Олімп" майно згідно акту приймання-передачі.   

20.05.13 ТОВ "Агенція спортивних розваг" та ТОВ "СК "Олімп" складено та підписано акт 
приймання-передачі заявленого до витребування майна, в якому вказано, що дане майно 
передано ТОВ "СК "Олімп" для користування на території стадіону "Атек".  



Рішенням Господарського суду м. Києва від 13.06.13 № 910/9045/13 зобов'язано ТОВ "СК 
"Олімп" звільнити цілісний майновий комплекс, а саме: приміщення, споруди та майно 
спортивного комплексу ЗАТ "Атек", у зв'язку із закінченням строку дії договору оренди.   

В подальшому ТОВ "СК "Олімп" було звільнено територію спортивного комплексу ЗАТ 
"Атек" із чим погоджуються усі учасники справи.  

Відповідно до ст. 316 ЦК України правом  власності  є право особи на річ (майно), яке 
вона здійснює відповідно до закону за своєю волею,  незалежно від  волі інших осіб.  

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належать 
права  володіння,  користування  та розпоряджання своїм майном. На зміст права 
власності  не  впливають  місце  проживання власника та місцезнаходження майна.  

Згідно вимог ч. 1 ст. 321 ЦК України право  власності  є  непорушним.  Ніхто не може 
бути протиправно позбавлений  цього  права  чи обмежений  у  його здійсненні.  

Відповідно до ст. 387 ЦК України власник  має  право витребувати своє майно від особи, 
яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.  

Згідно вимог ч. 1 ст. 1212 ЦК України особа, яка набула 
майно  або  зберегла  його  у  себе  за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої 
правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це 
майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, 
згодом відпала.  

При цьому, відповідно до ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, 
на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність 
чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші 
обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. 

Ці дані встановлюються такими засобами: 

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; 

поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В 
необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які 
беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово. 

Згідно вимог ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона 
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. 

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. 

Згідно вимог ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають 
значення для справи. 

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними 
засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. 



Відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім 
переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому 
процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. 

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. 

Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує 
свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим. 

В свою чергу позивачем та третьою особою не надано жодних доказів на підтвердження 
своїх доводів стосовно того, що передане у користування за договором позички від 
15.02.07 майно було фактично розміщено ТОВ "СК "Олімп"  на території належного ЗАТ 
"Атек" спортивного комплексу.   

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 184 ЦК України річ є визначеною родовими ознаками, 
якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється  числом,  вагою, 
мірою. Річ, що має лише родові ознаки, є замінною.  

В акті приймання-передачі від 20.05.13 до договору позички від 15.02.07 вказано лише 
найменування переданих у користування предметів та назви моделей технічних приладів, 
тобто виключно родові ознаки.  

Будь-які докази, які містили б ідентифікуючі дані щодо вказаного майна (наприклад, 
індивідуальні серійні номери технічних приладів, тощо) в матеріалах справи відсутні.  

Таким чином на підставі наявних матеріалів справи взагалі видається неможливим 
встановлення обставин щодо наявності на території спортивного комплексу ЗАТ "Атек" 
саме належного позивачу майна.  

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна  особа  має право на захист свого цивільного 
права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на 
захист свого  інтересу,  який  не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. 

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за 
захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.  

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні 
особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта 
підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися 
до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за 
захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а 
також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання 
правопорушенням.  

Таким чином обов'язковими підставами для здійснення судового захисту є наявність 
законного права або інтересу, а також наявність факту їх порушення, невизнання або 
оспорювання.  

В свою чергу позивачем не доведено у встановленому законом порядку наявності 
обставин порушення, невизнання або оспорення відповідачем його законних прав та 



інтересів, що у відповідності до наведених вище правових норм є підставою для відмови в 
задоволенні позову.  

Відповідно до частини першої ст. 33  Господарського процесуального кодексу України 
кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх 
вимог і заперечень. При цьому обставини справи, які відповідно до законодавства повинні 
бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими 
засобами доказування (частина друга ст. 34  Господарського процесуального 
кодексу  України).  

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що 
господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 
всебічному, повному і об'єктивному розгляді  в судовому процесі всіх обставин справи в 
їх сукупності, керуючись законом.  

Враховуючи все вищевикладене, позовні вимоги є необґрунтованими та такими, що не 
підлягають задоволенню. 

Судові витрати відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу 
України покладаються на позивача. 

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, 
Господарський суд міста Києва, -  

В И Р І Ш И В: 

В задоволенні позову  Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція спортивних 
розваг" до Закритого акціонерного товариства "АТЕК" про витребування майна із чужого 
незаконного володіння - відмовити. 

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського 
процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку 
та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України. 

Повне рішення складено 06.11.2013. 

Суддя                                                                                                                       Ю.В. Цюкало 


