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ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: 
inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА
ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
м. Київ
 05.04.2019 Справа №  910/4130/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши 
позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Культурний 
центр «Кінотеатр «Київ» (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 19)
до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01001, м. 
Київ, вул. Хрещатик, 10)
про визнання незаконними дій, визнання недійсним рішення

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Культурний центр «Кінотеатр 
«Київ»  звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними 
вимогами до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
про визнання незаконними дій, визнання недійсним рішення.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за відсутності заяви однієї із сторін 
про припинення Договору оренди цілісного майнового комплексу від 
04.01.2019, строк дії Договору продовжений до 04.01.2029, однак, з січня 2019 
року відповідач почав здійснювати дії, направлені на передачу частини 
цілісного майнового комплексу кінотеатру «Київ», який перебуває в оренді 
позивача, в оренду третім особам та прийняв рішення, оформлене 
протоколом № 1 від 30.01.2019 про включення нежитлової будівлі кінотеатру 
«Київ» до переліку майна, що може бути передано в оренду, що суперечить 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Згідно з ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення 
позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті 
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провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з 
дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої 
в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх 
достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття 
провадження у справі та розгляду справи за правилами загального 
позовного провадження, оскільки справа є складною з огляду на наявні в 
ній матеріали.
Керуючись ст.ст. 120, 176, 234  Господарського процесуального кодексу 
України, суд                                                     
                                                       
УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного 
провадження.
3. Підготовче засідання призначити на  06.05.19  о 11:30 год. Засідання 
відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. 
Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №  22 .
4. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників 
справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у 
статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду 
документи, що підтверджують повноваження представників.
5. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання 
відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу 
України.
6. Зобов'язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті 
спору, доданих до позовної заяви (для огляду).
7. Встановити, у відповідності до ст. 165 Господарського процесуального 
кодексу України, відповідачу строк - протягом 15-ти днів з дня вручення 
ухвали про відкриття провадження у справі – для подання суду: 
обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, 
передбаченому ст.178 Господарського процесуального кодексу України, з 
викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з 
посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних 
доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, 
що підтверджують заперечення проти позову; доказів направлення відзиву 
з доданими до нього документами на адресу учасників справи. 
Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи 
повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) 
відзиву до суду.
8. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений 
судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними 
матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу 
України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з 
об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та 
зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може 
бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа 
здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу 
(ч.ч.3, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).
9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання 
вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального 
примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського 
процесуального кодексу України.
10. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до 26.04.2019 
з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, 
встановлених ст.170 Господарського процесуального кодексу України.
11. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 
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Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання 
доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам 
справи, а також щодо порядку витребування доказів. 
12. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які 
подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 
Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої 
системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення 
документів ДСТУ 4163-2003). 
13. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що 
розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України 
в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на 
інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.
14. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної 
можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у 
судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення 
суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему та початку її функціонування.

Ухвала набирає чинності 05.04.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                         О.А. Грєхова
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