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УХВАЛА
10.05.2018

За позовом Публічного акціонерного товариства
“Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”

“Науково-виробничий

центр

До 1. Приватного акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця”
2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчий орган Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
3. Київської міської ради
Про визнання недійсними біржових торгів з продажу акцій на аукціоні у процесі
приватизації та біржового контракту №185321 на купівлю-продаж акцій від 20.03.2015 р.
та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства “Фармацевтична фірма
“Дарниця”

до Публічного акціонерного товариства “Науково-виробничий центр “Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод”
про визнання права власності на акції
Суддя Пінчук В.І.
Представники сторін: не викликались
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Позивач - Публічне акціонерне товариство “Науково-виробничий центр “Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод” звернувся до господарського суду з позовом до
відповідачів - Приватного акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця”,
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчий орган Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради про визнання
недійсними біржових торгів з продажу акцій на аукціоні у процесі приватизації та
біржового контракту №185321 на купівлю-продаж акцій від 20.03.2015 р. відповідно до
вимог Цивільного кодексу України.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.04.2018 р. відкрите провадження у
справі, враховуючи категорію спору судом вирішене питання про розгляд справи за
правилами загального позовного провадження та призначене підготовче засідання на
03.05.2018 р.
У підготовчому засіданні 03.05.2018 р. розгляд справи відкладався у зв’язку із неявкою
представника позивача.
02.05.2018 р. через канцелярію суду від представника відповідача надійшла зустрічна
позовна заява.
В обґрунтування позовних вимог позивач за зустрічним позовом посилається на те, що
Публічним акціонерним товариством “Науково-виробничий центр “Борщагівський
хіміко-фармацевтичний завод” (відповідачем за зустрічним позовом) подаючи первісний
позов у даній справі ставить під сумнів законність набуття права власності Приватного
акціонерного товариства “Фармацевтична фірма “Дарниця” (позивача за зустрічним
позовом) на пакет акцій і не визнає права власності на них.
Також, позивач за зустрічним позовом зазначає, що позовні вимоги позивача за
первісним позовом спрямовані на позбавлення Публічного акціонерного товариства
“Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” права
власності на пакет акцій, оскільки у разі задоволення первісного позову та визнання
біржового контракту недійсним, пакет акцій повинен буде повернутий у комунальну
власність.
Відповідно до ст. 180 ГПК України відповідач має право пред’явити зустрічний позов у
строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з
первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов’язані і спільний їх розгляд є

доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення
зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного
позову.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об’єднуються в одне провадження з
первісним позовом. (ч. 3 ст. 180 ГПК України)
Розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви, суд визнав їх достатніми для
прийняття та об’єднання в одне провадження з первісним позовом.
За таких обставин, керуючись ст. 180, ст.ст. 232-235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
1. Прийняти зустрічний позов до розгляду.
2. Об’єднати зустрічний позов Приватного акціонерного товариства “Фармацевтична
фірма “Дарниця” до Публічного акціонерного товариства “Науково-виробничий центр
“Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” про визнання права власності на акції в
одне провадження з первісним позовом.
3. Зустрічний позов розглядати за правилами загального позовного провадження разом з
первісним позовом.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 44-В, в залі судових засідань № 21, корп. Б, 3 - й поверх.
4. Встановити відповідачу за зустрічним позовом строк для подання відзиву на
зустрічний позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України до 05.06.2018 р.
Попередити відповідача за зустрічним позовом, що у разі ненадання відзиву на
зустрічний позов у встановлений судом строк без поважних причин, справа згідно з ч. 9
ст. 165 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в
ній матеріалами.
5. Запропонувати позивачу за зустрічним позовом надати у наступне підготовче
засідання відповідь або заперечення на відзив.
6. Викликати учасників справи у підготовче засідання. Явка представників сторін
обов’язкова.

7. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію
суду за умови їх оформлення належним чином.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному
веб-порталі
судової
влади
України
в
мережі
Інтернет
за
вебадресою: http://ki.arbitr.gov.ua
Ухвала набирає чинності в день її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя

В.І.Пінч

ук

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в
електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.
Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:
1.Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та
учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду),
розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.
2.Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному
вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному
веб-порталі судової влади
України у вищевказаному розділі.
Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної
заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну
адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.

