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ВИЩИИ ГОСПОДАРСЬКИИ СУД УКРАIНИ
ПОСТАНОВА

IМЕНЕМУКРАIНИ
17

лютого 201б року

Справа

J\Ъ

910/11826/15

Вищпй господарський суд УкраiЕи у складi колегiiсуддiв:
головуючого:
Черкащенка М.М.
суллiв:
HccBcToBoi Н,М, (лоповiдач)
Вовка I.B.
розгляпувшtл касацiйпу
скаргу
Фонду державЕого майна Украiни
на ухвалу
господарського суду MicTa Кисва вiд 28.07.2015
та постапову
Киiвського апеляцiйного господарського суду вiд 09.11.2015
Л! 910/11826/15
у справi
ФоЕду дерхавЕого майЕа УкраiЪи
tа позовом
Торгово-промисловоi пмати УкраiЪи
до
третя особа, яка пе заявля€ самостiЙпих вимог tla предмет спору, на cTopolli вiдllовИача:
товэриство з об\lеr(еною вiдпояiдзльuiстю "Патj Укрсilч"
визнання недiйсним та скасуванflя сертифiкату
про
за участю представникiв cтopirr:
вiц позивача: Лисий B.I. - за довiренiстIо;
вiд вiдповiддча: Качан Т.В. -,la довiренiсгюi
вiд Tpeтboi особи: Осадчий П.М. -,|д довiрепiсlю.
ВсТАноВиВl
Фонд державного майЕа Украiни звернувся до Господарського суду MicTa Киева з
позовом до Торгово-промисловоj палати Украiни про визнаяня педiЙсЕим та скасування
сертифiката вiд l З.l0.20l4 Na892.
Ухвапою Господарського суду Micтa Ки€ва вiд 28.07.2015, змишеЕоIо бсз зNliн
постаповою КиТвського апеляцiЙЕого господарськоIо суду вiд 09.11.2015 припинено
провадження у справi Л! 91 0/1 1 826/15.
FIe погоджуючись з прийнятими рiшеннями, лозивач звсрЕувся до Вищого
господарськоIо суду Украihи з касацiйною скаргоIоJ в якiй, посилаючись на неправилыIе
застосування судами порм матерilшьного та процесуilцыIого права! просить пос,гаIlову
КиiЪського апеляцiйного господарського суду вiд 09.11.2015 та ухвалу rосполарського суду
MicTa Кисва вiд 28.07.2015 скасуватиJ справу llаправити на розгляд до пtiсцевого
Iосподарського сулу.
Колегiя суллiв, беручи ло }ваги Meжi перегляду справи у касацiйпiй iнстанцii,
обговоривши доводп касацiйIJоj скарги, проаналiзувавши на пiдставi фактичIIих обставин

слрави засlос)вання поперелнiми сlдовими iнсtанчiя\lи норм vагерiмыtо.о
процесуаJlьпоrо права при yxB.l,'IeHHi зазначених судових рjшень, вважае,
скарга }le пiдлягае задоволенЕю, виходячи з наступного.
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Як встаяовлено судами попереднiх iнстанцiй, 20.08.2004 мiж Фондопl.. майна
ABToHoMHoi Республiки Крим (орендодавець) та Товариством з обмеженою вiдповiдаi]Ьнiстtо
"Пап-Укрейп" (орендар) уrсrадено договiр орепди цiлiсного майнового копilrлексу
державltого пiдприемства MiHicTepcTBa оборони Украiни "Центральна вiйськова тур]"IJтична
база "Кiчкiве", розташоваяого за адресою: Двтономяа Республiка Крим, м. Ял_]ii. смт.
Лiвадiя, п/в Лiвадiя- l, заресстрований у peccTpi за JФl04l
08.09.2005 мiж орендодавцем та орендарем укJIадено додаткову угоду, якою BHrceHo в
договiр змiни та викладеЕо п.10.1 у ЕасryпЕiй редакцii "Згiдно iз техltiко_екопсilriчвплt
обгрунтуванням строку оренди цiлiсного майЕового комплексу державного гtiлгtрr,:мствп
MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи "I_|ентральпа вiйськова ryристичЕа база "Кiчкi_'е" {iз
змiнами), чей договiр укладепо сlроком на 20 poкiB, що дi€ з 20.08.2004 до ls,1]8,2024

,

i

вкJIIочно.
,
lЗ.l0.2014 Торгово-промисловою палатою УкраiЪи, розгляпувши звl)IIеllIlя
'fовариства з обмехеною вiдповiдальнiстю "Пан Укрейн" вiд 02.10.2014 Nl52, ,р_илано

сертифiкат про форс-мажорнi обставиви Nч892, яким пiдтверджено, що подii на Ti ]lиторiТ
Автопомноi Республiки Крим та MicTa Севастополь с форс-мажорними обстаllинами
(обставинами непереборноТ сили) за договором. Початок дii обставин (lopc. lажору
(обставиu пепереборноi сили) - 2'7.02.2014. ,Щаry закiнчепня TepMiHy лii tlopc-M а ',;орл и х
обставин (обставиfi ttепереборноi сили) на момеЕт видачi цього сертифiката
Ilеможливо,

Вiдповiдно до ст.

l

"..,",о""r"
3акону Украiни "Про торгово-промисловi палати в J;kpaiнi"

торгово-промислова палата € Ilедержавною неприб}тковоlо саN{оврядЕою орrаIIiзацi,,о! яка
об'сдпу€ юридичпих осiб, якi cTBopelri i дiють вiдповiдно до законодавства Украl,tи, та
громадяп Украiни, заре€стровапих як пiдприсмцi, та ii об'€днавня,
Як роз'ясtrило MiHic,."p"r"o юс.пцii Упраiпи в листi вjд ЗO.О5.2014 N!6602_0-2:-l4l8.1
торгово-промислова палата (лмi - ТПП) засвiдчус форс-мажорlri обставини вiдлоt ано до
умов логоворiв (контракгiв) на пiлсmвi чинною законодавства Украiъи, Методr::и про
fiорядок засвiдчення Торгово-пролtисловоIо па,,rатою Украl'ни Форс-I!ажорних обстави
До ТПП зацiкавпена сторона договору (коrfiракту) подас письмову заяву, пiдп сану ii
керiвпиком, Заява прописуеться у ловiльнiй формi. В заявi вказуються початок вин!:<неttня
подiй (якi вiднесепi в коптрактi/договорi до форс-мажорних обставиЕ), перiод .iT цих
обставиII та iх Еаслiдки. Також у заявi вказусться, якi зобов'язаЕвя за доIовором Ilе,,lож}ть
бути виконанi вяаслiдок Еастання форс-маlкорних обставин, та контактна iHtbopM; liя для
зворотного зв'язку.
За результатами розгляду докумептiв ТПП видас сертифiкат (висtlовок) пр форсMax(oplti обставиЕи. Сертифiкат (висЕовок) про форс_мажорнi обставпни - це д (yмellT
устаIIовлецоi форми, який е пiдтвердженням настання форс_мажорних обставиlt на т lиторiI
Украijlи, видаtrий ТПП згiдпо з пормами чинного закоIlодавства,
ODKe, суди правомiряо вказми, що сертифiкат засвiдчуе iснування t]lopc-Ma сорних
обставиII, якими в розумiнвi ст.ст. 14-1 3акону Украiни "Про торгово_промисловi г лати в
yKpailti", п.п. З.l,6.2,6.4 Регламевту с обставини, що
уцеможливлюють виконаt Itя евного
зобов'язаrня.
Згiдпо зi ст. l ГПК Украurи пiдприсмства, установи! органiзацii iншi юридичr особи
(у тому числi illоземпi), громадяни, якi здiйснюють пiдприемгIицьку дiяльнiсть без ст fрення
Iоридичноi особп i в установленому порядку набули статусу суб'€кта пiдприсм ицькоi
дiяльностi, мають лраво звертатися до гослодарського сулу згiдно з встан( леною
пiдвiдомчiстю господарських справ за захистом cBoii порушепих або оспорlовани: прав i
охоропюваних заковом iHTepeciB, а також для вжитгя передбачецих цим Кодексом rходiв,
спрямованих на запобiгаЕня правопорушенням. У випадках, передбачепих законо.l вrIими
актами Украiни, до господарського суду мають право також звертатися дерясавнi а iншi
оргапи, фiзичнi особи, цо не € субlсктами пiдпри€мЕицькоi дiяльIrостi.
Перелiк категорiй справ, якi пiдвiломчi господарським судам наведено у ст. 2 ГПК
УкраТни. часlиною першою якоi визlIачено. шо господарським сlлаv лi.лвi,ломчi. з Kpeva.
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справи у спорах, що виникають при укладдrпi, змiЕi, розiрваннi iвиконаннi Iосподарсы(их
договорiв та з iяших пiдстав,
Таким чином, вiдповiдно до вимог ст.ст. 1, 4-1, 12 ГПК Украiни Iосподарськi суди
розIлядають справи в порядку позовЕоIо провадження, коли склад учасвикiв спору
вiдповiдае полоr(енням cTaTTi l ГПК УкраiЕи, а правовiдносиtlиj з яких виник спiр, Matoтb
господарський характер.
Вра{овуlочи викладене. колегiя с)ддiв вваr(а. правомiрним висllоsок судiв
попередяiх iнстанцiй про припиЕенпя проваджепЕя на пiдставi п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК Украiпи, з
огляду Еа те, що сертифiкат пр фюрс-мажорнi обставиЕп пе с актом лержqвцglо чи iншого
органу, який мЪже бути предмеЙй оскаЪ;кення-в гtjГйдарсйомТ судi. осцЦ!ци такий
се'рlифiкаl не . акгоv. ilкiйiЫ по сйi гяЙ за собою в!tIи](нення. зЙilrу. прилинсн"" npa*
т9 обор'!]кiв у_ ý}д!:15д J]qр]ч._до_p-о4qк9цi!_девних правових васлйкiв. Qерацф!кат,
дiйснiсtь якоtо оспорю.гься скар)l(llиком. не спрячоЪiЬий на рег)лlовання суспiльних
вiднЬсин i не ма. обов'язiоЬоlо \apaкlep5 лля c16'cKriB такиi вiдносин.

до ст. l117

ГосподарСького процесуальноrо кодексу Украiни,
переглядаючи у касачiЙному порядку судовi рiшеппя, касацiЙЕа iнстанцiя rra пiдставi
всlановлених факrичних обсlавин справи перевiряс засlос5вання судоv перt-]оi tIи
апеляцiйноТ iнстанцii норv матерiального i процес)а"rlьного праsа,

ВiдповЙЙ-

Касацiйна iнстанцiя не мас права встановлювати або ввa)I(атй доведеними обставини,
не
були встановленi у рiшеннi або постаЕовi господарськоIо суд} чи вjдхиленi ним.
що
вирiшува rи л и tання про лосr oBipнicтb Tol о чи ittшоl о локаз5. про псреваl у одних докаriв над
iншичи. збирети lloBi докази або додаlково перевiряlи докази,
Доводи касацiйноi скарги пе спростовують висновкiв судiв попереднiх iнстанцiй та не
впливають Еа Ilих, а тому пiдотави для lТ задоволення i скасування постанови Киisського
апеляцiйного господарського суду вiд 09.11.2015 року та ухвали господарського суду MicTa
Ки,ва вiд 28,07.20l5 року. шо yxB.ЦeHi 1правильним 1астос) ванltям IIорм чагерiмьноlо
п рава la до lриvанн ям ногч процес\ м bнol о {аконо!авс гва, Bi,]c) l н:,

Керуючись статтями
Украiilи, суд -

lll1.

I117, l119, 111]r Господарськоrо процесуальноl,о кодексу

ПОСТАНОВИВ:
Касацiйну скарry Фонду дерхавного майЕа УкраiЪи залишити без задоволеняя.
Постанову КиiЪського апеляцiйного господарського суду вiл 09.11,20l5 року та ухвалу
господарського сулу MicTa Киева вiд 28.07.2015 року у справi Ng910/11826/15 заJlItшити без
змiЕ.

Головуlочий

М.М. Черкацспко

Суллi

н.М. нссв€това
I.B. Вовк
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