
 
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
Сорок третя (позачергова) сесія 

 
РІШЕННЯ №  2420 

 
 
“ 06 ”  квітня  2018 року      м. Сєвєродонецьк 
 
 
Про тимчасове припинення  
функціонування Льодового Палацу 
спорту відділу молоді та спорту  
Сєвєродонецької міської ради 
 
 
 

На підставі рішення Сєвєродонецької міської ради «Про прийняття з державної 
власності у власність територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області 
об’єктів соціальної інфраструктури, які враховані на балансі СДВП «Об’єднання Азот» 
№1763 від 13.01.2005 року, до комунальної власності територіальної громади м. 
Сєвєродонецька Луганської області станом на 31 грудня 2004 року були прийняті об’єкти 
соціальної інфраструктури, в тому числі і Льодовий палац спорту.  

31.08.2005р. між АКБ «ТАС-Комерцбанк» та КП 
«Сєвєродонецьктеплокомуненерго» укладено кредитний договір за №249-К/30, за 
умовами якого АКБ «ТАС-Комерцбанк» надає позичальнику грошові кошти у вигляді 
кредитної лінії на умовах строковості, платності, повернення, забезпеченості та цільового 
характеру використання з лімітом фінансування 5 000 000 грн. 00 коп. з 08.09.2005 року та 
7 000 000 грн. 00 коп. з 01.02.2006 року та кінцевим терміном повернення не пізніше 
07.09.2007 року.  

В забезпечення зобов'язань за цим кредитним договором, 07.09.2005 року між АКБ 
«ТАС-Комерцбанк» та Сєвєродонецькою міською радою було укладено іпотечний договір 
за реєстраційним №4083 на належне на праві власності майно, а саме на будівлю 
Льодового палацу спорту, розташовану за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського 
28. 

15.10.2007 року АКБ «ТАС-Комерцбанк» змінив своє найменування на ВАТ 
«Сведбанк», який виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях АКБ «ТАС-
Комерцбанк».   

30.04.2009 року ВАТ «Сведбанк» у зв'язку з приведенням своїх документів у 
відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» змінило своє 
найменування на ПАТ «Сведбанк», яке виступає правонаступником по всіх правах та 
зобов'язаннях ВАТ Сведбанк.  

29.04.2013 року ПАТ «Сведбанк» змінив своє найменування на ПАТ «Омега Банк», 
яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях ПАТ «Сведбанк». 

ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк» є правонаступником визначених відповідно до 
плану врегулювання, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб від 05.05.2015 року, активів (включаючи права за договорами 
забезпечення) та обов'язків за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими 
зобов’язаннями ПАТ «Омега банк». Актом від 03.07.2015 року за №77/07/2015-К 
приймання-передачі ПАТ «Перехідний банк «РВС Банк» прав на активи 
неплатоспроможному банку ПАТ «Омега Банк» в порядку правонаступництва передано 
всі права кредитора у зобов'язаннях за наступними договорами: кредитний договір від 
31.08.2005 року з КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»; іпотечний договір №4083 від 
07.09.2005 року з Сєвєродонецькою міською радою. 



Відповідно до ст.33 Закону України «Про іпотеку» звернення стягнення на предмет 
іпотеки здійснюється на підставі рішення суду. 

 Господарським судом Луганської області 21.09.2016 року у задоволені позову ПАТ 
«Перехідний банк РВС» до Сєвєродонецької міської ради про звернення стягнення на 
майно шляхом визнання права власності відмовлено. 

16.11.2016 року Донецьким апеляційним господарським судом рішення 
господарського суду Луганської області від 21.09.2016 року у справі за №913/861/16 
залишено без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.  

19.04.2017 року господарський суд Луганської області залишив без задоволення 
заяву ПАТ «РВС Банк» від 31.03.2017 року про перегляд за нововиявленими обставинами 
рішення господарського суду Луганської області від 21.09.2016 року у справі за 
№913/864/16.  

15.05.2017 року Донецький апеляційний господарський суд апеляційну скаргу ПАТ 
«РВС Банк» на ухвалу господарського суду Луганської області від 19.04.2017 року у 
справі за №913/864/16 повернув заявнику.  

30.08.2017 року Вищим господарським судом України касаційну скаргу ПАТ «РВС 
Банк» по справі за №913/864/16 задоволено та справу передано до Донецького 
апеляційного господарського суду для вирішення питання про прийняття апеляційної 
скарги до провадження.  

26.10.2017 року Донецьким апеляційним господарським судом апеляційну скаргу 
ПАТ «РВС Банк» на ухвалу господарського суду Луганської області у справі за 
№913/864/16 залишено без задоволення. 

Таким чином, судові органи відмовили ПАТ «РВС Банк» у зверненні стягнення на 
предмет іпотеки, а саме на Льодовий палац спорту м. Сєвєродонецька 

За результатами наради від 02.04.2018р. за участю посадових осіб та депутатів 
Сєвєродонецької міської ради, було встановлено, що 22.11.2017р державний реєстратор 
Луганської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу» Козлов Ю.В., зловживаючи 
своїми повноваженнями, діючи умисно, всупереч вимогам ст. 33 Закону України «Про 
іпотеку», без законних правових підстав, діючи протиправно та в інтересах ПАТ «РВС 
Банк», злочинним шляхом  здійснив перереєстрацію права власності на будівлю 
Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька з комунальної власності територіальної 
громади м.Сєвєродонецька  на ПАТ «РВС Банк». 

Слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється 
досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 
за №42017131370000188 від 24.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом того, що державний 
реєстратор Козлов Ю.В., зловживаючи своїми повноваженням, діючи умисно, всупереч 
вимогам ст. 33 Закону України "Про іпотеку", здійснив перереєстрацію права власності на 
будівлю Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецька, чим спричинив тяжкі наслідки 
інтересам територіальної громади міста Сєвєродонецьк та посадові особи ПАТ «РВС 
Банк» шляхом обману заволоділи комунальним майном в особливо великих розмірах у 
вигляді будівлі Льодового палацу спорту міста Сєвєродонецьк. 

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 04.12.2017р. 
накладено арешт на нерухоме майно, шляхом заборони його відчуження будь-якими 
особами у будь-який спосіб, а саме будівлю «Льодового палацу спорту», розташовану за 
адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 28, реєстраційний номер об'єкту 
нерухомого майна: 1415611244000, загальною площею 11205.7, до скасування у 
встановленому КПК України порядку. 

Враховуючи вищевикладені обставини, та повну бездіяльність і невиконання 
посадовими особами Сєвєродонецької міської ради, а саме заступниками міського голови 
Зарецьким С.В. та Ярошем О.І. (звільнені 31.01.2018р), своїх посадових обов’язків через 
несумлінне ставлення до них, ПАТ «РВС Банк» обманним шляхом заволоділо Льодовим 
палацом спорту, що завдало інтересам територіальної громади міста Сєвєродонецька 
тяжких наслідків, у зв’язку з чим, на теперішній час Сєвєродонецька міська рада не має 
можливості утримувати та користуватися спортивною будівлею і спорудою «Льодовий 



палац спорту», тому у зв’язку з рейдерським захопленням Льодового Палацу спорту 
відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, керуючись ст.ст.25,26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Тимчасово припинити функціонування Льодового Палацу спорту відділу молоді 
та спорту Сєвєродонецької міської ради. 

2.Доручити відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради забезпечити 
збереження матеріально-технічного обладнання, яке знаходиться на балансі бюджетного 
закладу комунальної власності територіальної громади міста Сєвєродонецька Льодового 
Палацу спорту, до вирішення питання щодо незаконності перереєстрації права власності 
на цю споруду. 

3.Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради внести зміни до штатного 
розпису з метою оптимізації діяльності неприбуткового бюджетного закладу комунальної 
власності територіальної громади міста Сєвєродонецька Льодового Палацу спорту. 

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань 

планування бюджету та фінансів, по управлінню житлово-комунальним господарством, 
власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням та з 
питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, 
фізкультури спорту, молодіжної політики, міської ради з питань планування бюджету та 
фінансів, а організацію його виконання на заступників міського голови та головних 
розпорядників бюджетних коштів. 
 
 
 
             
Міський голова       В.В. Казаков            
 
 
        
 
 


