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ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДЦІВ УКРАЇНИ

зошит
З ПРАКТИЧНИМ ЗАВДАННЯМ
Вид іспиту:

кваліфікаційне оцінювання

Інстанція суду: Верховний Суд
Спеціалізація: Касаційний цивільний суд
Загальні правила виконання практичного завдання
Учасник іспиту має ПРАВО на:
1. Належні та безпечні умови проведення іспиту.
2.
Ввічливе та неупереджене ставлення до себе.
3. Використання чистих аркушів паперу для власних записів, текстів нормативно-правових актів,
постанов пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні
окремих категорій справ та інформаційних листів судів на друкованих паперових носіях.
4. Залишення місця, відведеного учаснику іспиту для виконання практичного завдання, з дозволу
уповноваженого представника.
5. Дострокову здачу зошита з практичним завданням та зошита для його виконання.
6. Відмову від виконання практичного завдання.
Учаснику іспиту ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки.
2.
Виконувати практичне завдання до та після оголошення початку або закінчення іспиту.
3. Спілкуватися з іншими учасниками іспиту, зокрема обмінюватися документами, інформацією
або матеріалами.
4.
Користуватися будь-якими засобами запису, відтворення або приймання/передавання
інформації, зокрема мобільними телефонами.
5. Порушувати цілісність зошита з практичним завданням, виносити його з приміщення,
де проводиться іспит, тощо.

УВАГА!
Факт порушення учасником іспиту порядку виконання практичного завдання фіксуватиметься
у відповідному протоколі та може бути підставою для ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України рішення про припинення проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання

Дніпровський районний суд м. Києва
Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фагот»
Відповідач -1: Гриценко Ігор Олексійович
Відповідач-2: Монов Руслан Михайлович
Відповідач-3:

Товариство

з

обмеженою

відповідальністю «Гор-Буд»
Відповідач-4: Петрова Наталія Володимирівна
Треті особи, які не заявляють вимог на предмет
спору: Приватний нотаріус Київського міського
самостійних нотаріального округу Печенко Ірина
Вікторівна
Приватний

нотаріус

Ясинуватського

міського

нотаріального округу Донецької області Бойцов
Олег Анатолійович
Приватний

нотаріус

Київського

міського

нотаріального округу Зейкан Юрій Вікторович
Ціна позову: 1 900 000,00 грн.
Судовий збір: 3441.00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання правочннів недійсними та витребування майна з чужого
незаконного володіння
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фагот» (далі - Позивач)
звернулось до Дніпровського районного суду м. Києва із позовом про
витребування майна із чужого незаконного володіння (№ справи 752/19151/13-ц).
Відповідно до ч. 2 ст. 31 ЦПК України Позивач має право до початку
розгляду справи по суті змінити підставу або предмет позову, збільшити або
зменшити свої позовні вимоги.
Враховуючи те, що з моменту подання позовної заяви змінились певні
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обставини, які стали відомі Позивачу лише нещодавно, а також беручи до уваги,
що спір по суті ще не розглядався, керуючись ч. 2 ст. 31 ЦПК України, Позивач
вбачає за можливе уточнити свої позовні вимоги наступним чином.
ТОВ «Фагот» є власником окремо розташованого двоповерхового нежилого
будинку - адміністративно-експозиційного павільйону Ук-ком, розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24, згідно договору купівлі-продажу від
17.02.2010 року та рішення Господарського суду № 36/110 від 26.04.2010 року.
Договір купівлі-продажу від 17.02.2010 року зареєстрований в Державному
реєстрі правочинів за № 4214982, що засвідчується Витягом із Державного
реєстру правочинів № 9267218 від 18.11.2010 року.
Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна здійснена
Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на
об’єкти нерухомого майна 06.07.2010 року, про що в книзі реєстрації 54п-262
зроблено запис № 5160-П.
Згідно ч. 4 ст. З Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року № 1952-1V, права на
нерухоме майно, що виникли до набрання чинності цим законом, визнаються
дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої цим законом, за
умови, що реєстрація прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло
на момент їх виникнення.
Статтею 328 ЦК України визначено, що право власності набувається на
підставах, не заборонених законом, зокрема із правочинів, та вважається набутим
правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття
права власності не встановлена судом.
Оскільки Позивачем було укладено договір купівлі-продажу та визнано
його дійсним згідно рішення суду, проведено державну реєстрацію договору
купівлі-продажу в реєстрі правочинів, державну реєстрацію прав власності на
зазначене вище нерухоме майно у порядку, передбаченому чинним на момент
такої реєстрації законодавством, то, відповідно, право власності Позивача на
2

вказане майно набуте у законодавчо встановлений спосіб і є дійсним на даний
час.
Із моменту придбання нерухомого майна Позивач використовував зазначене
вище майно у власній господарській діяльності шляхом його передачі в оренду
іншим господарюючим суб’єктам з метою отримання прибутку.
У жовтні 2013 року Позивач дізнався, що належний йому об’єкт нерухомого
майна тепер належить іншій особі - Монову Руслану Михайловичу (Відповідач-2).
Ця новина стала для Позивача абсолютною несподіванкою, оскільки
Позивач майно не відчужував, стягнення в порядку виконавчого провадження не
було, майно в заставу не передавалось, і про наявність інших власників навіть не
здогадувався.
Враховуючи зазначене, Позивач негайно звернувся до правоохоронних
органів із заявою про вчинення злочину та незаконне позбавлення Позивача
належного йому майна.
За матеріалами-досудового розслідування встановлено наступні обставини.
Відповідно до Інформаційної довідки із Реєстру прав власності на нерухоме
майно, тобто реєстру, який вівся КП «Київське міське бюро технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» до
31.12.2012 року, об’єкт нерухомого майна по вул. Пизанській. 24 у місті Києві
належав на праві власності Позивачу із 06.07.2010 року.
18.06.2013
округу Печенко

року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального
Іриною

Вікторівною

видано

Свідоцтво

про

придбання

нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер: 382 (далі - Свідоцтво) на
ім’я Гриценка Ігоря Олексійовича (далі - Відповідач-1) та здійснено державну
реєстрацію прав власності на вказану особу, що засвідчується Інформаційною
довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 25.10.2013
року № 11575190.
Підставою для видачі Свідоцтва послужив Акт про реалізацію майна, що
належить ТОВ «Фагот» (м. Київ, вул. Пизанська, 24), підписаний державним
з

виконавцем Сливкою А.І. та затверджений начальником ВДВС Шевченківського
РУЮ у м. Києві Б.І. Гоцієм 23.05.2013

року (далі - Акт).

При цьому згідно вищезазначеного Акту реалізація майна мала місце у
зв’язку із виконанням наказу № 48/155/11, виданого Господарським судом м.
Києва 14.09.2011 року про стягнення із ТОВ «Фагот» на користь ТОВ «УніКредит
Лізинг» суми у розмірі 1558970,15 грн.
Відповідно до Акту майно Позивача було нібито придбано Гриценко Ігорем
Олексійовичем за ціною 1900000 грн.
Однак, Позивач взагалі ніколи не мав взаємовідносин із вказаним
підприємством (ТОВ «УніКредит Лізинг»), а тим більше будь-яких спорів у
Господарському суді м. Києва.
Нічого невідомо Позивачу і про відкрите відносно нього виконавч
провадження ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві за вищевказаним наказом.
Зазначене вище виглядає досить дивним, оскільки ні суд, ні виконавча
служба не повідомляли Позивача про будь-які дії відносно ТОВ «Фагот», хоча, як
відомо, у разі наявності у суді господарського спору суд в обов’язковому порядку
повідомляє про це відповідача; а у разі відкриття виконавчого провадження та
проведення публічних торгів Позивач також у будь-якому випадку повинен був
бути поінформований, адже порядок виконавчого провадження передбачає право
відповідача на добровільне виконання рішення суду. В свою чергу проведення
таких торгів передбачає обов’язкове проведення опису та арешту майна, оцінку
майна, повідомлення про дату, місце та час проведення торгів тощо.
Натомість вказані дії не проводились, Позивач не сповіщався ні про суд, ні
про торги у встановленому законом порядку, а дізнався про те, що його майно
було реалізовано з публічних торгів вже після його продажу та, більше того,
наступної перепродажі, що мала місце 31.07.2013 року.
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Саме в цей день Гриценко Ігор Олексійович здійснив відчуження майна
Монову Руслану Михайловичу за договором купівлі-продажу нежилого будинку,
посвідченим

нотаріально

приватним

нотаріусом Ясинуватського

міського

нотаріального округу Донецької області Бойцовим Олегом Анатолійовичем, що
засвідчується Інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно від 25.10.2013 року № 11575991.
Все вищевикладене дозволяє стверджувати, що проведення публічних
торгів або взагалі не було, або було проведено із грубим порушенням норм
чинного законодавства України, що призвело до незаконного позбавлення
Позивача права власності на нерухоме майно.
Враховуючи зазначене, вважаємо, що Акт та видане на його підставі
Свідоцтво про придбання нерухомого майна із прилюдних торгів серія та номер
382 від 18.06.2013 року, є недійсними.
Відповідно, реєстрація права власності на нерухоме майно на Відповідача-1
є незаконною. З огляду на це і наступний продаж нерухомого майна
Відповідачем-1 на користь Відповідача-2 є недійсним, оскільки Гриценко І. О. не
мав права його відчужувати в силу того, що дане майно не належало йому на
праві власності.

7

Разом з тим, слід відмітити, що навіть після звернення до органів міліції та

до суду у встановленому законодавством порядку з метою захисту свого права
власності та встановлення справжнього власника нерухомості, незаконні ди
відносно майна Позивача продовжуються.
25.10.2013

року Шевченківським РУ ГУМВС України у м. Києві було

відкрите кримінальне провадження № 12013110100016272, у межах якого
ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 30.10.2013 року накладено
арешт на вищезазначений Об’єкт нерухомості, розташований за адресою м. Київ,
вул. Пизанська, 24.
Вказана ухвала була внесена до спеціального розділу Державного реєстру
4?

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень 31.10.2013
року об 12 год. 11 хв. 33 сек., що засвідчується Витягом із Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень.
Не зважаючи на те, що на спірний об’єкт було накладено арешт, 11.11.2013
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року:
1/3 (одна третя) частина спірного

об’єкта нерухомості

була

реалізована Моновим Р.М. на користь ТОВ «ГОР-БУД» (далі - Відповідач-3) на
підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Зейканом
Ю.В. та зареєстрованого в реєстрі № 13238;
2/3 (дві треті) частини спірного об’єкта нерухомості була реалізована
Моновим Р.М. на користь ТОВ «ГОР-БУД» на підставі договору купівлі-продажу,
посвідченого приватним нотаріусом Зейканом Ю.В. та зареєстрованого в реєстрі
№ 13241.
Нотаріусом у п. 1.1.2 вказаних договорів зазначено, що: «За даними
державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 11 листопада 2013
року актуальна інформація про обтяження, іпотеки, інші речові права стосовно
Нерухомого майна - відсутня, актуальна інформація про обтяження продавця
відсутня. З даними державного реєстру обтяжень нерухомого майна станом на 11
листопада 2013 року перевірено відсутність податкової застави (арешту)».
Однак, вказана інформація не відповідає фактичним обставинам, оскільки,
як зазначалось вище, 30.10.2013 ухвалою Шевченківського районного суду м.
Києва накладено арешт на Об’єкт нерухомості, який внесено до Держреєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень у
спеціальному розділі 31.10.2013 року і до цього часу не скасований, тобто такий
арешт діяв і на момент вчинення правочинів.
Слід зазначити, що 11.11.2013 року було накладено повторний арешт на
спірний об’єкт нерухомості на підставі ухвали Дніпровського районного суду м.
Києва у рамках зазначеного цивільного провадження № 2/752/5139/13 (справа №
752/19151/13-ц), яку внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію прав та їх обтяжень 13.11.2013 року, що засвідчується
копією витягу № 12945553 від 18.11.2013 року.
Знову ж таки, не зважаючи на це, 16.11.2013 року приватним нотаріусом
Зейканом Ю.В. був нотаріально посвідчений іпотечний договір спірного об’єкта
б

нерухомості між Петровою Наталією Володимирівною (далі - Відповідач 4) як
іпотекодержателем та ТОВ «ГОР-БУД» як іпотекодавцем.
Тобто фактично Відповідачем-2, Відповідачем-3 та Відповідачем-4 за участі
нотаріуса Зейкана Ю.В. було вчинено та нотаріально посвідчено договори у
період дії арешту на нерухоме майно, що суперечить вимогам чинного
законодавства України, зокрема п. 2.1, п. 5.15 Порядку вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, затвердженого наказом Мінюсту від 22.02.2012 року №
296/5.
Все вищевикладене дозволяє стверджувати, що належне на праві власності
майно Позивача, а саме: окремо розташований двоповерховий нежилий будинок адміністративно-експозиційний павільйон Ук-ком, розташований за адресою: м.
Київ, вул. Пизанська, 24 вибув із власності Позивача у шахрайський спосіб.
Статтею 321 Цивільного кодексу України передбачено, що право власності
є непорушним і ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи
обмежений у його здійсненні.
Згідно ч. 1 ст. 386 ЦК України: «Держава забезпечує рівний захист прав усіх
суб'єктів права власності».
Відповідно до ч. 1 ст. 387 ЦК України: «Власник має право витребувати
своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа
ним».
Згідно п. З ч. 1 ст. 388 ЦК України, якщо майно за відплатним договором
придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і
не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно
від набувача лише у разі, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій
він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 114 ЦПК України, позови, що виникають з
приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або
основної його частини.
Враховуючи все вищевикладене, керуючись ч. 4 ст. З Закону України «Про
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державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від
0 1.07.2004 року № 1952-ІУ, ст.ст. 386, 387, 388 ЦК України, ст.ст. З, 114, 118,119,
120 ЦГЖ України, ПРОСИМО:
1.

Визнати право власності на окремо розташований двоповерховий

нежилий будинок - адміністративно-експозиційного павільйону Ук-ком, за
адресою:

м.

Київ,

вул.

Пизанська,

24

за

Товариством

з

обмеженою

відповідальністю «ФАГОТ» (код 36376373).
2.

Визнати недійсним Свідоцтво про придбання нерухомого майна із

прилюдних торгів № 382, видане 18.06.2013 року приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Печенко І.В.
3.

Визнати недійсним договір купівлі-продажу окремо розташованого

двоповерхового нежилого будинку - адміністративно-експозиційного павільйону
Ук-ком, за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24, укладений 31.07.2013 року між
Моновим Русланом Михайловичем (реєстраційний номер облікової картки
платника

податків:

2548404874)

та

Гриценком

Ігорем

Олексійовичем

(реєстраційний номер облікової картки платника податків:2929205892), що
посвідчений приватним нотаріусом Ясинуватського міського нотаріального
округу Донецької області Бойцовим О.А.
4.

Визнати недійсним договір купівлі-продажу 1/3 частини окремо

розташованого

двоповерхового

нежилого

будинку

-

адміністративно-

експозиційного павільйону Ук-ком, за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24,
укладений

11.11.2013

року

між

Моновим

Русланом

Михайловичем

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2548404874) та
Товариством
38924663),

з
що

обмеженою
посвідчений

відповідальністю
приватним

«ГОР-БУД»

нотаріусом

(код

ЄДРПОУ

Київського

міського

нотаріального округу Зейканом Ю.В.
5.

Визнати недійсним договір купівлі-продажу 2/3 частини окремо

розташованого

двоповерхового

нежилого

будинку

-

адміністративно8

експозиційного павільйону Ук-ком, за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24,
укладений

11.11.2013

року

між

Моновим

Русланом

Михайловичем

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2548404874) та
Товариством
38924663),

з
що

обмеженою
посвідчений

відповідальністю
приватним

«ГОР-БУД»

нотаріусом

(код

ЄДРПОУ

Київського

міського

нотаріального округу Зейканом Ю.В.
6.

Визнати недійсним Іпотечний договір, укладений 16.11.2013 року між

Петровою Наталією Володимирівною (реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 2003707341) та Товариством з обмеженою відповідальністю
«ГОР-БУД» (код ЄДРПОУ 38924663), що посвідчений приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Зейканом Ю.В.
7.

Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОР-БУД»

(код ЄДРПОУ 38924663) повернути із незаконного володіння Позивачу об’єкт
нерухомого майна - окремо розташований двоповерховий нежилий будинок адміністративно-експозиційний павільйон загальною площею 482,40 к. м.,
розташований за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24.
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РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №752/19151/13-ц
Провадження № 2/752/1508/15
08.06.2015 року Дніпровський районний суд міста Києва у складі
головуючого судді ... за участі секретаря ..., розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду у м. Києві цивільну справу за позовом товариства з
обмеженою відповідальністю «Фагот» до Гриценко Ігоря Олексійовича, Монова
Руслана Михайловича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд»,
Петрової Наталії Володимирівни, треті особи - товариство з обмеженою
відповідальністю «Маневр ЮА», приватний нотаріус київського міського
нотаріального, округу Зейкан Юрій Вікторович, приватний нотаріус Київського
міського нотаріального округу Печенко Ірина Вікторівна, приватний нотаріус
Ясинуватського міського нотаріального округу Бойцов Олег Анатолійович, про
визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння,

встановив:
у .жовтні 2013р. ТОВ «Фагот» (надалі — позивач) звернулося в
Дніпровський районний суд міста Києва з позовом до Гриценко І.О., Монова Р.В.,
ТОВ «Гор- буд», Петрової Н.В. (надалі - відповідачі), за участю третіх осіб: ТОВ
«Маневр ЮА», приватного нотаріуса КМНО Зейкан Ю.В., приватного нотаріуса
КМНО Печенко І.В., приватного нотаріуса ЯМНО Бойцова О.А. про визнання
права власності та витребування майна з чужого незаконного володіння,
пояснивши при цьому наступне.
Позивачу ТОВ «Фагот» належить на праві власності окремо розташований
двоповерховий нежитловий будинок - адміністративно-експозиційний павільйон,
загальною площею 482,4 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, буд. № 24,
ю

згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 06.07.2010р.
за № 26621071 та інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме
майно від 25.10.2013р. за № 11573622. Проте, позивачу стало відомо, що право на
буд. №24 отримав Гриценко І.О. згідно Акту про реалізацію майна, що належить
ТОВ «Фагот» від 23.05.2013р., виданого відділом державної виконавчої служби
Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві, та Протоколу
проведення прилюдних торгів з реалізації майна, яке належить Товариству з
обмеженою

відповідальністю

«Фагот»

від

07.05.2013р.

за

№

22855/1,

оформленого дією 10 Приватного підприємства «Нива-В.Ш.». При цьому,
вищезазначені Акт і протокол було складено за наслідками прилюдних торгів у
межах виконавчого провадження по виконанню виданого Господарським судом
міста Києва наказу від 14.09.2011р. зд. № 48/155/11 про стягнення з ТОВ «Фагот»
на користь ТОВ «УніКредіт Лізинг» коштів. В наступному, на підставі Акту
Гриценко І.О. було отримано свідоцтво 18.06.2013р., посвідчене приватним
нотаріусом КМНО Печенко І.В. і зареєстроване за № 382, щодо придбання
Гриценко І.О. з прилюдних торгів спірного буд. № 24. Надалі, Гриценко І.О.
відчужив спірний буд. № 24 на користь Монова Р.М. згідно Договору купівліпродажу нежилого будинку від 31.07.2013р., посвідченого приватним нотаріусом
Ясинуватського МНО Бойцовим О.А і зареєстрованого за № 623. Після цього
Монов Р.М. відчужив на користь ТОВ «Гор-Буд» 1/3 частину буд. № 24 згідно
Договору купівлі-продажу від 11.11.2013р., посвідченого приватним нотаріусом
КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 13238, а також 2/3 частини буд.№ 24
згідно Договору купівлі-продажу від 11.11.2013р., посвідченого приватним
нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 12241. В наступному ТОВ
«Гор-Буд» передало в іпотеку Петровій Н.В. спірний будинок № 24 згідно
Іпотечного договору від 16.11.2013р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО
Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 3931. Після цього, Петрова Н.В. відступила
права за вищевказаним договором іпотеки на користь нового кредитора ТОВ
«Маневр ЮА» згідно Договору про відступлення прав за Іпотечним договором
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від 06.02.2014р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і
зареєстрованого за № 793. Разом з цим позивач ТОВ «Фагот» зазначило, що проти
його волі вибув із його володіння спірний буд. № 24 та відповідач Гриценко І.О.
незаконно заволодів зазначеним майном, оскільки: згідно листа ТОВ «УніКредіт
Лізинг» від 24.03.2014р. за № 3625, між останнім та ТОВ «Фагот» не існувало
жодних правовідносин або судових проваджень; згідно листа Господарського
суду м. Києва від 19.02.2014р. у проваджені суду відсутня справа № 48/155/11 за
позовом ТОВ «УніКредіт Лізинг» до ТОВ «Фагот» про стягнення заборгованості;
згідно

наданих

відділом державної виконавчої служби Шевченківського

районного управління юстиції у м. Києві листів від 18.03.2014р. і від 21.03.2014р.
за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень на виконання до
відділу не надходив наказ № 48/155/11 наданий Господарським судом м. Києва
від 14.09.2011р. про стягнення із ТОВ Фагот» на користь ТОВ «УніКредіт Лізинг»
коштів; згідно Скороченого витягу з єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень від 26.02.2014р. за № 73796 щодо ТОВ «Фагот» відсутня інформація
про здійснення виконавчих проваджень згідно листа 1111 «Нива-В.Ш.» від
23.06.2014р.за № 954 філією 10 ПП «Нива-В.Ш.» не проводилися прилюдні торги
з реалізації спірного будинку № 24, не складався і не затверджувався протокол
проведення таких прилюдних торгів, а також станом на 17.05.2013р. виконуючим
обов’язки директора філії був Волинський Е.Б. Крім того позивач зазначив, що
станом на 31.10.2013р. було зареєстровано арешт на спірний буд. № 24 на підставі
ухвали Шевченківського районного суду м. Києва згідно витягу від 31.10.2013р.
за № 12006575, в наслідок чого Гриценко І.О. не міг відчужити 31.07.2013р.
зазначений будинок на користь Монова Р.М., а Монов Р.М. відчужити 11 2013р.
на користь ТОВ «Гор-Буд», у зв’язку із чим останнє не могло передавати
зазначений буд. № 24 в іпотеку. При цьому позивач зазначив, що відповідачі не
визнають його право власності на спірний буд. № 24, оскільки відмовляються
добровільно повернути зазначене майно позивачу. На підставі викладеного,
уточнивши позовні вимоги, позивач просив суд: визнати за позивачем

право
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власності на спірний буд. № 24; визнати недійсним Свідоцтво про придбання
нерухомого майна із прилюдних торгів № 382, видане 18.06.2013р. приватним
нотаріусом КМНО Печенко І.В.; визнати недійсним Договір купівлі-продажу,
укладений 31.07.2013р. між Моновим Р.М. та Гриценко І.О.; визнати недійсним
Договір купівлі-продажу 1/3 частини буд. № 24, укладений 11.11.2013р. між
Моновим Р.М. та ТОВ «Гор-Буд»; визнати недійсним Договір купівлі-продажу 2/3
частини буд. № 24, укладений 11.11.2013р. між Моновим Р.М. і ТОВ «Гор-Буд»;
визнати недійсним Іпотечний договір, укладений 16.11.2013р. між Петровою Н.В.
і ТОВ «Гор-Буд»; витребувати у ТОВ «Гор-Буд» на користь позивача буд. № 24.
Представники позивача у судовому засіданні позов підтримали та просили
задовольнити позовні вимоги повністю.
Відповідач Гриценко І.О., повідомлений про дату та час судового розгляду у
порядку СТ.74ЦПК України, у судове засідання не з’явився, про поважність
причин неявки не повідомив суд.
Відповідач Монов Р.В., повідомлений про дату та час судового розгляду у
порядку СТ.74ЦПК України, у судове засідання не з’явився, про поважність
причин неявки не повідомив суд.
Представник відповідача ТОВ «Гор-Буд» у судовому засіданні позов не
визнав та просив відмовити у задоволені позовних вимог повністю, оскільки
вважає себе добросовісним набувачем і в нього не може бути витребувано
спірний буд. № 4.
Представник відповідача Петрової Н.В. у судовому засіданні позов не
визнав і просив відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.
Третя особа ТОВ «Маневр ЮА», повідомлене про дату та час судового
розгляду у порядку ст.74 ЦПК України, не забезпечило явку свого представника у
судове засідання, про поважність причин неявки не повідомило суд.
Третя особа приватний нотаріус КМНО Зейкан Ю.В. надав письмові
пояснення, якими позов не визнав та просив відмовити у задоволенні позовних
вимог повністю, а також розглядати справу за його відсутності у судовому
із

засіданні.
Третя особа приватний нотаріус КМНО Печенко І.В. у судовому засіданні
та наданих письмових поясненнях позов не визнала, а в наступному участь у
судових засіданнях не приймала.
Третя особа приватний нотаріус ЯМНО Бойцов О.А., повідомлений про
дату та час судового розгляду у порядку ст.74ЦПК України, у судове засідання не
з’явився, про поважність причин неявки не повідомив суд
Врахувавши пояснення сторін, з’ясувавши обставини, на які вони
посилаються, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами,
дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість,
достовірність, а також достатність і взаємний зв'язок у їх сукупності, встановивши
правовідносини, які випливають із встановлених обставин, та правові норми, які
підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд дійшов до висновків про
необхідність задовольнити позов повністю, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що за позивачем ТОВ «Фагот» зареєстровано право
власності

-

на

окремо

розташований

двоповерховий ; адміністративно-

експозиційний ЕКСПОЗИЦІИНИИ ПАВІЛЬЙОН, загальною площею 482,4 кв.м.
за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, буд. № 24, згідно витягу про реєстрацію
права власності на нерухоме майно від 06.07.2010р. за № 26621071 (а.с.ібд.1) та
інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
25.10.2013р. за№ 11573622 (а.с.21,т.1).
Разом з цим вбачається, що згідно Протоколу проведення прилюдних торгів
з реалізації майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю
«Фагот» від 07.05.2013р. за № 22855/1, затвердженого директором філії
Приватного підприємства «Нива-В.Ш.» -Ковальчук М.О. (а.с.57,т.2), відповідач
Гриценко І.О. переміг і придбав на прилюдних торгах спірний буд. № 24.
При цьому, на підставі вищезазначеного Протоколу було оформлено Акт
про реалізацію майна, що належить ТОВ «Фагот» від 23.05.2013р., затверджений
начальником виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції
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у м. Києві (а.с.56,т.2), згідно якого Гриценко І.О. придбав на прилюдних торгах
спірний буд. № 24.
Отже, відповідно до наведених Протоколу і Акту, їх було складено за
наслідками прилюдних торгів у межах виконавчого провадження по виконанню
наданого Господарським судом міста Києва наказу від 14.09.2011р. за №
48/155/11 про стягнення з ТОВ «Фагот» на користь ТОВ «УніКредіт Лізинг»
коштів.
В свою чергу, на підставі Акту на ім’я Гриценко І.О. було видано Свідоцтво
від 18.06.2013р., посвідчене приватним нотаріусом КМНО Печенко І.В. і
зареєстроване на № 382 (а.с.55,т.2), щодо придбання Гриценко І.О. з прилюдних
торгів спірного буд. № 24.
При цьому, 18.06.203р. було зареєстровано за Гриценко І.О. право власності
на спірний суд. № 24 як державним реєстратором приватним нотаріусом КМНО
Печенко І.В. згідно витягу від 18.06.2013р. за № 5039616 (а.с.43,т.2).
У наступному, від імені Гриценко І.О. було відчужено спірний буд. № 24 на
користь Монова Р.М. за Договором купівлі-продажу нежилого будинку від
31.07.2013р.,

посвідченого

приватним

нотаріусом

Ясинуватського

МЛО

Бойцовим О.А і зареєстрованого за № 623 (а.с.39,т.2).
Разом з цим, 31.07.2013р. було зареєстровано за Моновим Р.М. право
власності спірний буд. № 24 як державним реєстратором приватним нотаріусом
Ясинуватського МНО Бойцовим О.А згідно витягу від 31.07.2013р. за № 7380990
(а.с.185,т.1).
Вбачається, що надалі Моновим Р.М. було відчужено на користь ТОВ «ГорБуд» 1/3 частину спірного буд. № 24 згідно Договору купівлі-продажу від
11.11.2013р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В.

і

зареєстрованого за № 13238 (а.с.176,т.1), а також 2/3 частини спірного буд. № 24
згідно Договору купівлі-продажу від 11.11.2013р., посвідченого приватним
нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 12241 (а.с.212,т.1).
При цьому, 11.11.2013р. було зареєстровано за ТОВ «Гор-Буд» право
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власності на спірний буд. № 24 як державним реєстратором приватним
нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. згідно витягу від 11.11.2013р. за № 12593771
(а.с.8,т.2) і за №12594676 (а.с. 14,т.2).
В наступному ТОВ «Гор-Буд» передало спірний буд. № 24 в іпотеку
Петровій Н.В. згідно Іпотечного договору від 16.11.2013р., посвідченого
приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 13934 (а.с.
1,т.2).
Після цього Петрова Н.В. відступила права за вищевказаним договором
іпотеки на користь нового кредитора ТОВ «Маневр ЮА» згідно Договору про
відступлення прав за Іпотечним договором від 06.02.2014р., посвідченого
нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 793 (а.с. 137, т. 2)
В свою чергу, судом встановлено, що згідно листа ТОВ «УніКредіт Лізинг»
від 24.03.2014р. за № 3625, між останнім та ТОВ «Фагот» не існувало жодних
правовідносин або судових проваджень (а.с.119,т.2).
При цьому вбачається згідно листа Господарського суду м. Києва від
19.02.2014р., що у проваджені наведеного суду була відсутня справа № 48/155/11
за позовом ТОВ

«УніКредіт Лізинг» до ТОВ

«Фагот» про стягнення

заборгованості (а.с.118,т.2).
Крім того, відповідно до наданих відділом державної виконавчої служби
Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві листів від 18.03.2014р.
відповідь на витребування судом матеріалів виконавчого провадження,( а.с.
62,т.2) від 21.03.2014р. (відповідь на адвокатський запит, а.с. 120,т.2) за даними
Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень на виконання до відділу не
надходив наказ № 48/155/11 виданий Господарським судом м. Києва від
14.09.2011р. про стягнення із ТОВ «Фагот» на користь ТОВ «УніКредіт Лізинг»
коштів.
До того ж, згідно Скороченого витягу з Єдиного державного реєстру
виконавчих проваджень від 26.02.2014р. за № 73796 щодо ТОВ «Фагот» відсутня
інформація про здійснення виконавчих проваджень (а.с. 117,т.2).
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Також вбачається згідно листа ПП «Нива-В.Ш.» від 23.06.2014р.за № 954
(а.с.121,т.2) філією 10 ПП «Нива-В.Ш.» не проводилися прилюдні торги з
реалізації спірного буд. № 24, не складався і не затверджувався протокол
проведення таких прилюдних торгів; також станом на 07.05.2013р. виконуючим
обов’язки директора філіхї був Волинський Е.Б., - однак наявний у справі
Протокол проведення прилюдних торгів затверджено директором Ковальчук М.О.
Крім

того,

судом

встановлено,

що

станом

на

31.10.2013р.

було

зареєстровано арешт на спірний буд. № 24 на підставі ухвали Шевченківського
районного суду м. Києва згідно витягу від 31.10.2013р. за № 12006575
(а.с.117,т.1); а також станом на 31.11.2013р. було зареєстровано арешт на спірний
буд. № 24 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва згідно
витягу від 18.11.2013р. за№ 12945553 (а.с.118,т.1).
Разом з цим суд зазначає, що відповідачами не надано докази на
спростування зазначених обставин, зокрема не підтверджено існування наказу
Господарського суду м. Києва від 14.09.2011р. за № 48/155/11, не доведено
фактичне існування виконавчого провадження і проведення публічних торгів
щодо спірного буд. № 24, не надано розрахункові документи на підтвердження
факту оплати коштів за придбання такого будинку на публічних торгах Гриценко
І.О. (ч.І- 2 ст. 10 ЦПК України).
На підставі викладеного суд, оцінивши достовірність і взаємний зв'язок
доказів у їх сукупності та кожного окремо, приходить до висновку, що відділом
державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстицію!' у
м. Києві не здійснювалося виконавче провадження щодо ТОВ «Фагот» як
боржника, не проводилися виконавчі дії із примусової реалізації на прилюдних
торгах належного останньому будинку № 24 по вул. Пизанській у м. Києві, не
складався і не затверджувався Акт про реалізацію майна від 23.05.2013р. на ім’я
Гриценко І.О., - тобто наведене свідчить про відсутність достатніх і законних дій
для відчуження зазначеного будинку № 24 і його набуття Гриценко І.О. на
прилюдних торгах, в порядку визначеному законом України «Про виконавче
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провадження» від 21 квітня 1999 року за N 606-ХІУ, Тимчасовим положенням про
порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого
майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999
року N 68/5.
У зв’язку із наведеним суд приходить до висновку, що оскільки прилюдні
торги фактично не проводилися і за ними Акт не оформлювався компетентним
державним органом у межах своїх повноважень, то є неналежними доказами
наявні у справі Протокол проведення прилюдних торгів від 23.05.2013р.і Акт про
реалізацію майна від 23.05.2013р., що не набули юридичної сили і не призвели до
виникнення чи зміни прав і обов’язків у сторін в порядку, визначеному законом
України «Про виконавче провадження», Тимчасовим положенням про порядок
проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна.
За таких обставин, Свідоцтво про придбання нерухомого майна із
прилюдних торгів від 18.06.2013р. за реєстровим № 382 було видано на ім’я
Гриценко І.О. за відсутності належного Акту із порушенням вимог п. 6.2.
Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації
арештованого нерухомого майна, ч. 4 ст. 72 закону України «Про нотаріат» від 2
вересня 1993 року за № 3425-ХІІ.
Враховуючи наведене, суд вважає необхідним задовольнити вимогу про
визнання недійним зазначеного Свідоцтва про придбання нерухомого майна із
прилюдних торгів від 18.06.2013р. за реєстровим № 382.
Крім того, оскільки на прилюдних торгах спірний буд. № 24 фактично не
відчужувався із володіння ТОВ «Фагот», однак право власності ТОВ «Фагот» на
цей будинок не визнається відповідачами, то суд зазначає наступне.
Згідно ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно
позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Аналогічне визначено ст. 321 ЦК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 386 ЦК України, держава забезпечує рівний захист
прав всіх суб'єктів права власності.
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Згідно ч. 1 ст. 392 ЦК України, власник майна може пред'явити позов про
визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається
іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право
власності.
На підставі викладеного суд приходить до висновку про необхідність
визнати за позивачем право власності на спірний нежитловий будинок адміністративно-експозиційний павільйон, загальною площею 482,4 кв.м. за
адресою: м. Київ, вул. Пизанська, буд. № 24.
Разом з цим, суд зазначає наступне щодо вимог позивача про витребування
на його користь буд. № 24.
Положеннями ст. 387 ЦК України визначено, що власник має право
витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової
підстави заволоділа ним.
Згідно ч. 1 ст. 330 ЦК України унормовано, якщо майно відчужене особою,
яка не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього,
якщо відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване у
нього.
Відповідно до п. З ч. 1 ст. 388 ЦК України, якщо майно за відплатним
договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач
не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це
майно від набувача лише у разі, якщо майно: вибуло з володіння власника або
особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
Разом з цим Верховним Судом України зазначено у постанові від
17.12.2014р. по справі № 6-140цс14 правовий висновок, що за положеннями
статей 330, 387, 388 ДК України власник майна може витребувати належне йому
майно від будь якої особи, яка є останнім набувачем майна та яка набула майно з
незаконних підстав, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене
попередніми набувачами, та без визнання попередніх угод щодо спірного майна
недійсними.
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Аналогічне зазначено у п. 22 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в
справах про захист права власності та інших речових прав» від 07.02.2014р. за №
5.
При цьому вбачається, що відповідачем ТОВ «Гор-Буд» набуто спірний буд.
№ 24 за відплатними Договорами купівлі-продажу від 11.11.2013р. у Монова
Р.М., який не мав права продажу зазначеного майна, оскільки наведений буд. №
24 вибув з володіння його власника ТОВ «Фагот» без відома та в супереч волі
останнього.
Враховуючим зазначене, суд відхиляє як неналежні доводи відповідача
щодо неможливості витребування у нього як добросовісного набувача спірного
буд. № 24.
У зв’язку Із наведеним суд приходить до висновку про необхідність
витребувати спірний

буд. № 24 у ТОВ «Гор-Буд» як останнього набувача на

користь власника ТОВ «Фагот».
Щодо вимог позивача про визнання недійсними оскаржуваних договорів,
суд зазначає наступне.
Згідно ч. З ст. 215 ЦК України, якщо недійсність правочину прямо не
встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує
його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути
визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
При цьому, позивач є заінтересованою особою, оскільки оскаржувані
договори викладені без його згоди щодо належного йому майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є
недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які
встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього
Кодексу.
Положеннями ч. 1 - 3 ст. 203 ЦК України визначено, зміст правочину не
може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також
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інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє
правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення
учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
Разом з цим, згідно ч. 1 ст. 658 ЦК України, право продажу товару, крім
випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом,
належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником,
покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права
вимагати його повернення.
Проте, як зазначено вище, буд. № 24 вибув із володіння його власника ТОВ
«Фагот» всупереч волі останнього, у зв’язку із чим відповідач Гриценко І.О. не
набув права на зазначене майно і його продажу за Договором купівлі-продажу
нежилого будинку від 31.07.2013р., а також в наступному відповідач Монов Р.В.
не набув права на зазначене майно і його продажу за Договорами купівлі-продажу
від 11.11.2013р.
Таким чином вищезазначені договори купівлі продажу укладено із
порушенням вимог ч. 1 ст. 658 ЦК України.
На підставі викладеного суд приходить до висновку щодо необхідності
вдовольнити позовні вимоги про визнання недійсними оскаржуваних Договорів
купівлі-продажу нежилого будинку від 31.07.2013р., Договорів купівлі-продажу
від 11.11.2013р.
Крім того, суд зазначає, що предметом іпотеки може бути нерухоме майно
належне іпотекодавцю на праві власності (п. 1 ч. 1 ст. 5 закону України «Про
іпотеку»).
При цьому згідно ч. 2 і 3 ст. 583 ЦК України, заставодавцем може бути
власник речі або особа, якій належить майнове право, а також особа, якій власник
речі або особа, якій належить майнове право, передали річ або майнове право з
правом їх застави. Застава права на чужу річ здійснюється за згодою власника цієї
речі, якщо для відчуження цього права відповідно до договору або закону
потрібна згода власника.
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В свою чергу, ТОВ «Фагот» як власник не давало згоду на передання буд. №
24 з іпотеку, а ТОВ «Гор-Буд» не набуло у власність і не отримало право
передавати спірний будинок в іпотеку за Іпотечним договором від 16.11.2013р.
У зв’язку із наведеним суд приходить до висновку щодо необхідності
задовольнити позовні вимоги про визнання недійсними оскаржуваного Іпотечного
договору від 16.11.2013р.
Згідно ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення,
суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені
судові витрати.
При цьому згідно наявної у справі квитанції № 61-32799 позивачем було
здійснено витрати на оплату судового збору у сумі 3441,0 грн., що підлягають
відшкодуванню останньому шляхом стягнення із відповідачів в рівних частинах.
Керуючись ст. ст. 1-5, 8. 10. 11. 26. 27. ЗО. 60, 109. 118. 119. 208-209, 212215, ЦПК України, суд,ухвалив :
Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фагот» до Гриценко
Ігоря Олексійовича, Монова Руслана Михайловича, Товариства з обмеженою
відповідальністю «Гор-Буд», Петрової Наталії Володимирівни, треті особи:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Маневр ЮА», приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Зейкан Юрій Вікторович, приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу Печенко Ірина Вікторівна,
приватний нотаріус Ясинуватського міського нотаріального округу Бойцов Олег
Анатолійович, про визнання права власності та витребування майна з чужого
незаконного володіння, - задовольнити повністю.
Визнати право власності на окремо розташований двоповерховий нежилий
будинок - адміністративно-експозиційний павільйон ук-ком, розташований за
адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24, за Товариством з обмеженою ТОВ «Фагот»
(ЄДРПОУ 36376373).
Визнати недійсним Свідоцтво про придбання нерухомого майна із
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прилюдних торгів № 382, видане 18.06.201 року приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Печенко І.В.
Визнати

недійсним

договір

купівлі-продажу

окремо

розташованого

двоповерхового нежилого будинку - адміністративно-експозиційний павільйон
Ук-ом, розташований за адресою: м. Київ, вул.. Пизанська, 24, укладений
31.07.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем та Гриценко горем
Олексійовичем, що посвідчений приватним нотаріусом Ясинуватського міського
нотаріального округу Донецької області Бойцовим О.А.
Визнати недійсним договір
розташованого

двоповерхового

купівлі-продажу
нежилого

будинку

1/3

частини

-

окремо

адміністративно-

експозиційний павільйон Ук-ком, розташований за адресою: м. Київ, вул..
Пизанська, 24, укладений 11.11.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем
та Товариством з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд» ,що посвідчений
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зейканом Ю.В.
Визнати

недійсним договір

розташованого

двоповерхового

купівлі-продажу
нежилого

будинку

2/3 частини
-

окремо

адміністративно-

експозиційний павільйон Ук-ком, розташований за адресою: м. Київ, вул..
Пизанська, 24, укладений 11.11.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем
та Товариством з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд» , що посвідчений
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зейканом Ю.В.
Визнати недійсним Іпотечний договір, укладений 16.11.2013 року між
Петровою

Наталією

Володимирівною

та

Товариством

з

обмеженою

відповідальністю «Гор-Буд», що посвідчений приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу Зейканом Ю.В.
Витребувати
відповідальністю

із

незаконного

«Гор-Буд»

на

володіння
користь

Товариства
Товариства

з
з

обмеженою
обмеженою

відповідальністю «Фагот» об’єкт нерухомого майна - окремо розташований
двоповерховий нежилий будинок - адміністративно- експозиційний павільйон
загальною площею 482,40 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул.
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Пизанська, 24.
Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фагот» з
Панченка Ігоря Олексійовича кошти у сумі 860,25 гривень на відшкодування
витрат з оплати судового збору.
Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фагот» з
Монова Руслана Михайловича кошти у сумі 860,25 гривень на відшкодування
витрат з оплати судового збору.
Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фагот» з
Товариства з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд» кошти у сумі 860,25
гривень на відшкодування витрат з оплати судового збору.
Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фагот»
(код ЄДРПОУ 36376373) з Петрової Наталії Володимирівни кошти у сумі 860,25
гривень на відшкодування витрат з оплати судового збору.
Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з дня його
проголошення, а рішення яке було ухвалено без участі особи, яка його оскаржує,
протягом десяти днів з дня отримання копії рішення. Апеляційна скарга подається
до Апеляційного суду міста Києва через Дніпровський районний суд міста Києва.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання
апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання
апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після
розгляду справи апеляційним судом.
Суддя
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До Апеляційного суду м. Києва
Апелянт-відповідач-3 :ТОВ «ГОР-БУД»
Позивач: ТОВ «ФАГОТ »
Відповідач-1: Гриценко Ігор Олексійович
Відповідач-2: Монов Руслан Михайлович
Відповідач-4: Петрова Наталія Володимирівна
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору:
Приватне підприємство «Маневр ЮА»
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Зейкан Ю.В.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Печенко І.В.
Приватний

нотаріус

Ясинуватського

міського

нотаріального округу Донецької області Бойцов О.А.

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 червня 2015
року по справі №752/19151/13-ц
08 червня 2015 року Дніпровським районним судом м. Києва було ухвалено
рішення по справі за позовом ТОВ «ФАГОТ» до ТОВ «ГОР-БУД», Панченка І.О.,
Монова Р.М. Петрової Н.В.. треті особи: 1111 «Маневр ЮА», Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального окр>ту Зейкан Ю.В., Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Печенко І.В., Приватний нотаріус
Ясинуватського міського нотаріального округу Донецької області Бойцов О,А.
про визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного
володіння. Позов ТОВ «ФАГОТ» задоволено повністю.
Визнано право власності на окремо розташований двоповерховий нежилий
будинок - адміністративно-експозиційний павільйон Ук-ком, розташований за
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адресою: м. Київ, вул. Пизанська,24. за ТОВ «ФАГОТ».
Визнано недійсним свідоцтво про придбання нерухомого майна з
прилюдних торгів №382, видане 18.06.2013 р. приватного нотаріуса Київського
міського нотаріального округу Печенко І.В..
Визнано

недійсним

договір

купівлі-продажу

окремо

розташованого

двоповерхового нежилого будинку - адміністративно-експозиційного павільйону
Ук-ком, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пизанська,24, укладений
31.07.2013р. між Моновим Р.М. та Гриценко І.О., що посвідчений приватним
нотаріусом Ясинуватського міського нотаріального округу Донецької області
Бойцовим О. А.
Визнано

недійсним

договір

купівлі-продажу

окремо

розташованого

двоповерхового нежилого будинку - адміністративно-експозиційного павільйону
Ук-ком, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пизанська,24, укладений
31.07.2013р. між Моновим Р.М. та Гриценко І.О., що посвідчений приватним
нотаріусом Ясинуватського міського нотаріального округу Донецької області
Бойцовим О.А.
Визнано
розташованого

недійсним

договір

двоповерхового

купівлі-продажу

нежилого

будинку

1/3
-

частини

окремо

адміністративно-

експозиційного павільйону Ук-ком, розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Пизанська,24, укладений 11.11.2013р. між Моновим Р.М. та ТОВ «ГОР-БУД», що
посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Зейканом Ю.В.
Визнано
розташованого

недійсним

договір

двоповерхового

купівлі-продажу

нежилого

будинку

2/3
-

частини

окремо

адміністративно-

експозиційного павільйону Ук-ком, розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Пизанська,24, укладений 11.11.2013р. між Моновим Р.М. та ТОВ «ГОР-БУД», що
посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Зейканом Ю.В.
Визнано недійсним Іпотечний договір, укладений

16.11.2013р.

між
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Петровою Н.В. та ТОВ «ГОР-БУД», що посвідчений приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Зейканом Ю.В.
Витребувано з володіння ТОВ «ГОР-БУД» на користь ТОВ «ФАГОТ»
об'єкт нерухомого майна, окремо розташований двоповерховий нежилий будинок
- адміністративно-експозиційний павільйон загальною площею 482,40 кв.м,
розташований за адресою: м. Київ. вул. Пизанська,24.
Вважаємо зазначене рішення необгрунтованим, таким, що було ухвалено з
порушеннями норм процесуального та матеріального

права та підлягає

скасуванню.
Задовольняючи позовні вимоги суд виходив з того, що вимоги позивача
підтверджуються наданими ним до суду відповідними доказами, зокрема,
Позивач долучив до матеріалів цивільної справи лист Господарського суду м.
Києва від 19.02.2014р. № 01- 18/116, лист ТОВ «Унікредит Лізинг» від
24.03.2014р. № 3625, лист ДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві від 21.03.2014р.
№ 19003, лист філії 10 ПП «Нива-В.Ш» від 23.06.2014р. № 954. Зазначені докази
вказують на обставини, які є об’єктом досудового розслідування у кримінальному
провадженні № 12013110100016272 відкритому 25.10.2013р. Шевченківським РУ
ГУ МВС України у м. Києві. Однак на сьогоднішній день вирок по вказаному
кримінальному провадженню відсутній.
Не зважаючи на це, в своєму рішенні суд першої інстанції, зокрема зазначив
про те, що оцінивши достовірність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності та
кожного окремо, прийшов до висновку, що відділом державної виконавчої
служби Шевченківського районного управління юстиції у м.

Києві не

здійснювалося виконавче провадження щодо ТОВ «ФАГОТ» як боржника, не
проводилися виконавчі дії з примусової реалізації майна на прилюдних торгах
належного останньому нежитлового будинку №24 по вул. Пизанській у м. Києві,
не складався і не затверджувався Акт про реалізацію майна від 23.05.2013р. на імя
Гриценко І.О., - таким чином, суд першої інстанції одноособово фактично
виконав функції органів досудового слідства та прийшов до висновку про
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незаконність проведення прилюдних торгів, тобто фактично виконав роботу
органу досудового слідства та дослідив обставини та докази матеріалів
кримінального провадження № 12013110100016272.
Так, згідно положень ч. 4 ст. 61 Цивільного процесуального кодексу
України вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або
постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для
суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої
ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені
вони цією особою.
Тобто,

щодо

преюдиційності

обставин,

встановлених

вироком

у

кримінальній справі, що набрали законної сили, то відповідно до ч. 4 статті 61
Цивільного процесуального кодексу України, вони будуть обов'язковими для
суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої
ухвалено вирок або постанову суду, лише з питань, чи мали місце ці дії та чи
вчинені вони цією особою. Усі інші обставини, в тому числі розмір шкоди, що
підлягає відшкодуванню, повинні бути доведені сторонами, та іншими особами,
що беруть участь у справі в загальному порядку.
Слід зазначити, що право власності ТОВ «Гор-Буд» на нежилий будинок,
розташований за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24 було набуто у відповідності
до встановленого діючим законодавством порядку та на законних підставах.
Ніякого відношення або участі у зазначеному кримінальному провадженні ТОВ
«Гор-Буд» не мало і не має.
Згідно ст. 388 Цивільного кодексу України, якщо майно за відплатним
договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач
не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це
майно від набувача лише у разі, якщо майно, зокрема, вибуло з володіння
власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим
шляхом.
Посилання ж позивача на положення ст. 388 Цивільного кодексу України як
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на правову підставу витребування майна у добросовісного набувача має місце
лише за умов того, що судом було б встановлено та підтверджено належними та
допустимими доказами те, шо майно вибуло з володіння ТОВ «Фагот» не з його
волі.
Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними
засобами

доказування,

не

можуть

підтверджуватись

іншими

засобами

доказування. Належним та допустимим доказом в разі, коли позивач стверджує
про те, що майно вибуло з його володіння поза його волевиявленням в результаті
злочинних дій третіх осіб, підробки документів тощо, може бути лише
відповідний вирок суду, за яким вину таких осіб встановлено та доведено, та який
набув законної сили.

За відсутності

таких доказів,

позовні

зимоги

є

безпідставними.
Отже, суд першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення неповно з'
ясував вказані обставини, які, на думку Відповідачів, мають суттєве значення для
правильного вирішення справи та визнав встановленими недоведені обставини,
що мають значення справи. Позивачем не доведено належним чином обставини,
що мають значення для справи.
Відповідно до п. 2 ч. 1 статті 307 ЦПК України апеляційна інстанція за
результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати рішення суду
першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог.
Згідно до положень статті 309 ЦПК України підставами для скасування
рішень суду першої інстанції і ухвалення нового рішення є, зокрема, неповне
з'ясування обставин, які мають значення для справи, недоведеність обставин, що
мають значення для справи, які суд вважав встановленими, порушення норм
процесуального права.
Враховуючи ті обставини, що судом першої інстанції неповно з’ясовані
обставини, які мають значення для справи, визнано встановленими недоведені
обставини, що мають значення для справи, порушено процесуальні норми, тому
рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню.
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Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.73, 292, 294, 309 Цивільного
процесуального кодексу України.
ПРОШУ:
1.

Скасувати рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08

червня 2015 року по справі №752/19151/13-ц та ухвалити нове рішення, яким в
задоволенні позовних вимог відмовити.
18 червня 2015 року Представник ТОВ «Гор-Буд»

зо

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду цивільних
справ Апеляційного суду м. Києва в складі:
головуючого
суддів
при секретарі
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за
апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд» на
рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 червня 2015 року в справі
за позовом ТОВ «Фагот» до Гриценко Ігоря Олексійовича, Монова Руслана
Михайловича, ТОВ «Гор-Буд», Петрової Наталії Володимирівни, треті особи:
ТОВ «Маневр ЮА», Приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Зейкан Юрій Вікторович, Приватний нотаріус Київського міського
нотаріального

округу

Печенко

Ірина

Вікторівна,

Приватний

нотаріус

Ясинуватського міського нотаріального округу Бойцов Олег Анатолійович про
визнання права власності, визнання недійсними правочинів та витребування
майна з чужого незаконного володіння, ВСТАНОВИЛА:
Позивач ТОВ «Фагот» звернувся до суду з позовом до Гриценко І.О.,
Монова Р.В., ТзОВ «Гор-Буд», Петрової Н.В., за участю третіх осіб: ТОВ
«Маневр ЮА», приватного нотаріуса КМНО Зейкан Ю.В., приватного нотаріуса
КМНО Печенко І.В., приватного нотаріуса ЯМНО Бойцова О.А. про визнання
права власності, визнання недійсними договорів та витребування майна з чужого
незаконного володіння.
В обґрунтування своїх позовних вимог зазначив, що позивачу ТОВ «Фагот»
зі

належить на праві власності окремо розташований двоповерховий нежитловий
будинок - адміністративно-експозиційний павільйон, загальною площею 482,4
кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, буд. № 24, згідно витягу про реєстрацію
права власності на нерухоме майно від 06.07.2010р. за № 26621071 та
інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
25.10.2013р. за № П573622. Проте, позивачу стало відомо, що право на буд. № 24
отримав Гриценко І.О. згідно Акту про реалізацію майна, що належить ТОВ
«Фагот» від 23.05.2013р., виданого відділом державної виконавчої служби
Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві, та Протоколу
проведення прилюдних торгів з реалізації майна, яке належить ТОВ «Фагот» від
07.05.2013р. за № 22855/1, оформленого (філією 10 Приватного підприємства
«Нива-В.Ш.». При цьому, вищезазначені Акт і Протокол було складено за
наслідками прилюдних торгів у межах виконавчого провадження по виконанню
виданого Господарським судом міста Києва наказу від 14.09.2011 р. за №
48/155/11 про стягнення з ТОВ «Фагот» на користь ТОВ «УніКредіх Лізинг»
коштів. В наступному, на підставі Акту Гриценко І.О. було отримано Свідоцтво
від 18.06.2013 р.,‘ посвідчене приватним нотаріусом КМНО Печенко І.В. і
зареєстровано за № 382, щодо придбання Гриценко І.О. з прилюдних торгів
спірного буд. № 24. Надалі, Гриценко І.О. відчужив спірний буд. № 24 на користь
Монова

Р.М.

31.07.2013р.,

згідно

Договору

посвідченого

купівлі-продажу

приватним

нотаріусом

нежилого

будинку

Ясинуватського

від

МЛО

Бойцовим О.А і зареєстрованого за № 623. Після цього Монов Р.М. відчужив на
користь ТОВ «Гор-Буд» 1/3 частину буд. № 24 згідно Договору купівлі-продажу
від 11.11.2013р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і
зареєстрованого за № 13238, а також 2/3 частини буд. № 24 згідно Договору
купівлі-продажу від 11.11.2013р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО
Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 12241. В наступному ТОВ «Гор-Буд»
передало в іпотеку Петровій Н.В. спірний будинок № 24 згідно Іпотечного
договору від 16.11.2013р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО Зейкан
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Ю.В. і зареєстрованого за №13934. Після цього, Петрова Н.В. відступила права за
вищевказаним договором іпотеки на користь нового кредитора ТОВ «Маневр
ЮА» згідно Договору про відступлення прав за Іпотечним договором від
06.02.2014р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В.

і

зареєстрованого за № 793.
Позивач ТзВ «Фагот» зазначав, що проти його волі вибув із його володіння
спірний буд. № 24 та відповідач Гриценко І.О. незаконно заволодів зазначеним
майном, оскільки: згідно листа ТОВ «УніКредіт Лізинг» від 24.03.2014р. за №
3625, між останнім та ТОВ «Фагот» не існувало жодних правовідносин або
судових проваджень, а тому їх майно не могло вибути з їх власності шляхом
відчуження на прилюдних торгах, а всі документи щодо проведення таких торгів,
які надавались нотаріусу для видачі свідоцтва були сфабриковані та підроблені.
Уточнивши позовні вимоги, позивач просив суд: визнати за позивачем
право власності на спірний буд. № 24; визнати недійсним Свідоцтво про
придбання нерухомого майна із прилюдних торгів № 382, видане 18.06.2013р.
приватним нотаріусом КМНО Печенко І.В.; визнати недійсним Договір купівліпродажу, укладений 31.07.2013р. між Моновим Р.М. та Гриценко І.О.; визнати
недійсним Договір купівлі-продажу

1/3 частини буд. № 24, укладений

11.11.2013р. між Моновим Р.М. і ТОВ «Гор-Буд»; визнати недійсним Договір
купівлі- продажу 2/3 частини буд. № 24, укладений 11.11.2013р. між Моновим
Р.М. і ТОВ «Гор-Буд»; визнати недійсним Іпотечний договір, укладений
16.11.2013р. між Петровою Н.В. і ТОВ «Гор-Буд»; витребувати у ТОВ «Гор-Буд»
на користь позивача буд. № 24.
Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2015 року позов
Товариства

з обмеженою

Олексійовича,

Монова

відповідальністю

Руслана

«Фагот»

Михайловича,

до

Товариства

Гриценко
з

Ігоря

обмеженою

відповідальністю «Гор-Буд», Петрової Наталії Володимирівни, треті особи:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Маневр ЮА», Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Зейкан Юрій Вікторович, Приватний
зз

нотаріус Київського міського нотаріального округу Печенко Ірина Вікторівна,
Приватний нотаріус Ясинуватського міського нотаріального округу Бойцов Олег
Анатолійович про визнання права власності та витребування майна з чужого
незаконного володіння - задоволено.
Визнано право власності на окремо розташований двоповерховий нежилий
будинок - адміністративно-експозиційний павільйон Ук-ком, розташований за
адресою:

м.

Київ,

вул..

Пизанська,

24,

за Товариством з обмеженою

відповідальністю «Фагот» (код ЄДРПОУ 36376373).
Визнано недійсним Свідоцтво про придбання нерухомого майна із
прилюдних торгів № 382, видане 18.06.201 року приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Печенко І.В.
Визнано

недійсним

договір

куиівлі-продажу

окремо

розташованого

двоповерхового нежилого будинку - адміністративно-експозиційний павільйон
Ук-ком, розташований за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24, укладений
31.07.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем (РНОКПП 2548404874) та
Гриценко Ігорем Олексійовичем (РНОКПП 2929205892), що посвідчений
приватним нотаріусом Ясинуватського міського нотаріального округу Донецької
області Бойцовим О.А.
Визнано
розташованого

недійсним

договір

двоповерхового

куиівлі-продажу

нежилого

будинку

1/3
-

частини

окремо

адміністративно-

експозиційний павільйон Ук-ком, розташований за адресою: м. Київ, вул..
Пизанська, 24, укладений 11.11.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем
(РНОКПП 2548404874) та ТОВ «Гор-Буд» (код ЄДРПОУ 38924663), що
посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Зейканом Ю.В.
Визнано
розташованого

недійсним

договір

двоповерхового

куиівлі-продажу

нежилого

будинку

2/3
-

частини

окремо

адміністративно-

експозиційний павільйон Ук-юм, розташований за адресою: м. Київ, вул..
Пизанська, 24, укладений 11.11.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем
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(РНОКПП 2548404874) та ТОВ «Гор-Буд» (код ЄДРПОУ 38924663), що
посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Зейканом Ю.В.
Визнано недійсним Іпотечний договір, укладений 16.11.2013 року між
Петровою Наталією Володимирівною (РНОКПП 2003707341) та ТОВ «Гор-Буд»
(код ЄДРПОУ 38924663), що посвідчений приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу Зейканом Ю.В.
Витребувано із незаконного володіння ТОВ «Тор- Буд» (код ЄДРПОУ
38924663) на користь ТОВ «Фагот» (код ЄДРПОУ 36376373) об'єкт нерухомого
майна

-

окремо

розташований

двоповерховий

нежилий

будинок

адміністративно-експозиційний павільйон загальною площею 482,40 кв.м.,
розташований за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24.
Стягнуто на користь ТОВ «Фагот» (код ЄДРПОУ 36376373) з Панченка
Ігоря Олексійовича (РНОКПП 2929205892) кошти у сумі 860,25 гривень на
відшкодування витрат з оплати судового збору.
Стягнуто на користь ТОВ «Фагот» (код ЄДРПОУ 36376373) з Монова
Руслана Михайловича (РНОКПП 2548404874) кошти у сумі 860,25 гривень на
відшкодування витрат з оплати судового збору.
Стягнуто на користь ТОВ «Фагот» (код ЄДРПОУ 36376373) з ТОВ «ГорБуд» (код ЄДРПОУ 38924663) кошти у сумі 860,25 гривень на відшкодування
витрат з оплати судового збору.
Стягнуто на користь ТОВ «Фагот» (код ЄДРПОУ 36376373) з Петрової
Наталії Володимирівни (РНОКПП 2003707341) кошти у сумі 860,25 гривень на
відшкодування витрат з оплати судовою збору.
Не погодившись з таким рішенням суду, представник ТОВ «Гор-Буд» подав
апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати та ухвалити нове рішення, яким
в задоволені позову відмовити в повному обсязі.
В скарзі посилався на те, що вимоги позивача з приводу вибуття майна з їх
власності поза волею є недоведеними. Зокрема, позивач долучив до матеріалів
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цивільної справи лист Господарського суду м. Києва від 19.02.2014р. № 0118/116, лист ТзОВ «Унікредит Лізинг» від 24.03.2014р. № 3625, лист ДВС
Шевченківського РУЮ у м. Києві від 21.03.2014р. № 19003, лист філії 10 1111
«Нива-В.Ш» від 23.06.2014р. № 954. Зазначені докази вказують на обставини, які
є об'єктом

досудового

розслідування

у

кримінальному провадженні №

12013110100016272 відкритому 25.10.2013р. Шевченківським РУ ГУ МВС
України у м. Києві. Про те на даний час вирок по вказаному кримінальному
провадженню відсутній. Не зважаючи на це в своєму рішенні суд першої
інстанції, зокрема зазначив про те, що оцінивши достовірність і взаємний зв'язок
доказів у їх сукупності та кожного окремо, прийшов до висновку, що ВДВС
Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві не здійснювалося
виконавче провадження щодо ТОВ «Фагот» як боржника, не проводилися
виконавчі дії з примусової реалізації майна на прилюдних торгах належного
останньому нежитлового будинку №24 по вул. Пизанській у м. Києві, не
складався і не затверджувався Акт про реалізацію майна від 23.05.2013р. на ім’я
Гриценко. І.О., - таким чином, суд першої інстанції одноособово фактично
виконав функції органів досудового слідства та прийшов до висновку про
незаконність проведення прилюдних торгів. Також скарга містить доводи про те,
що суд безпідставно задовольнив вимоги позивача про визнання за ними права
власності на спірний будинок з посиланням на ст. 392 ЦК України .
В судовому засіданні представник ТОВ «Гор-Буд» доводи скарги підтримав.
Представники позивача проти задоволення скарги заперечували.
Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши
законність і обґрунтованість постановленого рішення в цій частині, колегія суддів
приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних
підстав.
Зі змісту позовної заяви вбачається, що позивач звернувся до суду з позовом
про визнання недійсними правочинів в результаті яких майно вибуло з його
власності та застосування наслідків недійсності цих правочинів , витребування
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майна та визнання за позивачем права власності на майно, яке вибуло з його
володіння поза їх волею.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, за позивачем ТОВ
«Фагот» було зареєстровано право власності - на окремо розташований
двоповерховий адміністративно-експозиційний павільйон, загальною площею
482,4 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, буд. № 24, згідно витягу про
реєстрацію права власності на нерухоме майно від 06.07.2010р. за № 26621071
(а.с.16,т.1) та інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно
від 25.10.2013р. за № 11573622 (а.с.21,т.1).
Право власності за позивачем на вищенаведене приміщення було визнано
рішенням Господарського суду м. Києва від 26 квітня 2010 року, яким був
задоволений позов ТОВ «Фагот» до ЗАТ «Українсько-російська АСК «Авіоніка»
про визнання дійсним договору купівлі продажу.
Згідно Протоколу проведення прилюдних торгів з реалізації майна, яке
належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фагот» від 07.05.2013р. за
№ 22855/1, затвердженого директором філії 10 Приватного підприємства «НиваВ.Ш.» Ковальчук М.О. (а.с.57,т.2), відповідач Гриценко І.О. переміг і придбав на
прилюдних торгах спірний буд. № 24.
При цьому, на підставі вищезазначеного Протоколу було оформлено Акт
про реалізацію майна, що належить ТОВ «Фагот» від 23.05.2013р., затверджений
начальником виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції
у м. Києві (а.с.56,т.2), згідно якого Гриценко І.О. придбав на прилюдних торгах
спірний буд. № 24.
Отже, відповідно до наведених Протоколу і Акту, їх було складено за
наслідками прилюдних торгів у межах виконавчого провадження по виконанню
виданого Господарським судом міста Києва наказу від 14.09.2011р. за №
48/155/11 про стягнення з ТОВ «Фагот» на користь ТОВ «УніКредіт Лізинг»
коштів.
На підставі Акту та інших вищенаведених документів на ім'я Гриценко І.О.
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було видано Свідоцтво від 18.06.2013р., посвідчене приватним нотаріусом КМНО
Печенко І.В. і зареєстроване за № 382 (а.с.55,т.2), про придбання Гриценко І.О. з
прилюдних торгів спірного буд. № 24.
При цьому, 18.06.2013р. було зареєстровано за Гриценко І.О. право
власності на спірний будинок № 24 як державним реєстратором приватним
нотаріусом КМНО Печенко І.В. згідно витягу від 18.06.2013р. за№ 5039616
(а.с.43,т.2).
Визнаючи недійсним, вказане свідоцтво, суд першої інстанції виходив з
того, що документи про проведення прилюдних торгів були підроблені та
сфабриковані.
Колегія суддів з таким висновком в повній мірі погодитись не може з огляду
на наступне:
В судовому засіданні встановлено, що підробка вищенаведених документів
є предметом дослідження
незавершеним.

в кримінальній справі, розслідування якої є
-

Вирок суду, а також інші процесуальні документи з кримінальної справи, з
яких би вбачалось встановлення факту підробки документів суду надано не було.
Відповідно до ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше
як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього
Кодексу.
Виходячи з аналізу правової природи процедури реалізації майна на
прилюдних торгах, яка полягає в продажу майна, тобто в забезпеченні переходу
права власності на майно боржника, на яке звернено стягнення, до покупця учасника

прилюдних

торгів,

та

ураховуючи

особливості,

передбачені

законодавством щодо проведення прилюдних торгів, складання за результатами їх
проведення акта про проведення прилюдних торгів є оформленням договірних
відносин купівлі-продажу майна на прилюдних торгах, а відтак є правочином.
Оспорюваними є правочини, які ЦК України не визнає в імперативній формі
недійсними, а лише допускає можливість визнання їх недійсними в судовому
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порядку на вимогу однієї із сторін або іншої заінтересованої особи
Оспорюваний правочин, не будучи оспореним за волею його учасників або
іншої заінтересованої особи є дійсним і породжує правові наслідки.
Відповідно до ст.. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його
недійсність прямо не встановлено законом, або якщо він не визнаний недійсним.
Таким чином, оскільки належних доказів на підтвердження підробки
документів на підставі, яких видавалось свідоцтво про право власності Панченку
I. О. на спірне приміщення суду надано не було , а також враховуючи, що це
свідоцтво

видано

на підставі

правочину,

дійсність

якого

позивачем

в

установленому законом порядку не оспорена, суд першої інстанції прийшов до
передчасного висновку, щодо визнання недійсним такого свідоцтва, яке не є
правовстановлюючим документом, а є лише документом, який реєструє це право.
Крім того, судом було встановлено, що Гриценко І.О. було відчужено
спірний буд. № 24 на користь Монова Р.М. за Договором купівлі-продажу
нежилого

будинку

від

31.07.2013р.,

посвідченого

приватним

нотаріусом

Ясинуватського МНО Бойцовим О.А і зареєстрованого за № 623 (а.с.39,т.2).
31.07.2013р. було зареєстровано за Моновим Р.М. право власності на
спірний буд. № 24 як державним реєстратором приватним нотаріусом
Ясинуватського МНО Бойцовим О.А згідно витягу від 31.07.2013р. за№ 7380990
а.с.185,т.1).
Вбачається, що надалі Моновим Р.М. було відчужено на користь ТОВ «ГорБуд» 1/3 частину спірного буд. № 24 згідно Договору купівлі-продажу від
I I . 11.2013р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В.

і

зареєстрованого за № 13238 (а.с.176,т.1), а також 2/3 частини спірного буд. № 24
Згідно Договору купівлі-продажу від 11.11.2013р., посвідченого приватним
нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 12241 (а.с.212,т.1).
При цьому, 11.11.2013р. було зареєстровано за ТОВ «Гор-Буд» право
власності на спірний буд. № 24 як державним реєстратором приватним
нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. згідно витягу відД 1.11.2013р. за№ 12593771
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(а.с.8,т.2) і за№ 12594676 (а.с.14,т.2).
В наступному ТОВ «Гор-Буд» передало спірний буд. № 24 в іпотеку
Петровій Н.В. згідно Іпотечного договору від 16.11.2013р., посвідченого
приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за № 13934
(а.с.1,т.2).
Після цього Петрова Н.В. відступила права за вищевказаним договором
іпотеки на користь нового кредитора ТОВ «Маневр ЮА» згідно Договору про
відступлення прав за Іпотечним договором від 06.02.2014р., посвідченого
приватним нотаріусом КМНО Зейкан Ю.В. і зареєстрованого за « 793 (а.с. 137 т.
2).
Визнаючи недійсними вищенаведені правочини, суд виходив з того, що
відчуження приміщень відбувалось особами, які не мали право його відчужувати
з порушенням прав позивача.
З таким висновком, колегія суддів також в повній мірі погодитись не може,
виходячи з наступного.
За загальним правилом ст. 215 ЦК України підставою недійсності
правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами)
вимог, які встановлені ч.ч. 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 216 ЦК України у разі недійсності правочину кожна із
сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на
виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема
тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій
послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на
момент відшкодування.
Право особи, яка вважає себе власником майна, не підлягає захистові
шляхом

задоволення

позову

до

чергового

добросовісного

набувача

з

використанням правового механізму, установленого ст. ст. 215, 216 ЦК України.
Норма ч. 1 ст. 216 ЦК України не може застосовуватись як підстава позову про
повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке було
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відчужене третій особі. Не підлягають задоволенню позови власників майна про
визнання недійсними наступних правочинів щодо відчуження цього майна, які
були вчинені після недійсного правочину.
Вказана правова позиція висловлена також Верховним Судом України у
справі № 6- 95цс13, яка є обов’язковою для застосування, а також в інших
справах, щодо перегляду судових рішень Верховним Судом України за
винятковими обставинами.
Так як суду не були надані докази про те, що ТОВ «Гор-Буд» є
недобросовісним набувачем, права позивача не можуть бути захищені шляхом
визнання недійсними правочинів, на підставі яких «ТзОВ «Гор-Буд» отримав їх у
власність.
При цьому, колегією суддів враховується, що позивач не брав участі у
договорах купівлї-продажу спірного приміщення, укладених ТОВ «Гор-Буд»
після першого договору, вимог про визнання недійсним якого, позивач перед
судом не поставив.
Також, колегія суддів вважає , що задовольняючи позов про визнання права
власності на спірні приміщення на підставі ст. 392 ЦК України, суд не врахував,
що на момент звернення до суду з позовом спірні приміщення не перебували у
володінні позивача.
З огляду на вище наведене, колегія суддів приходить до висновку, що судом
першої інстанції при ухваленні рішення по справі допущено неправильне
застосування норм матеріального права та порушені норми процесуального права,
тому рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового
рішення по справі про відмову в задоволенні позовних вимог ТОВ «Фагот».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 313, 314, 316, 317
ЦПК України, колегія суддів,ВИРІШИЛА:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд»
задовольнити.
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Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 червня 2015 року
скасувати та ухвалити нове, яким в задоволені позову ТОВ «Фагот» до Гриценко
Ігоря Олексійовича, Монова Руслана Михайловича, ТОВ «Гор-Буд», Петрової
Наталії Володимирівни, треті особи: ТОВ «Маневр ЮА», Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Зейкан Юрій Вікторович, Приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу Печенко Ірина Вікторівна,
Приватний нотаріус Ясинуватського міського нотаріального округу Бойцов Олег
Анатолійович про визнання права власності, визнання недійсними договорів та
витребування майна з чужого незаконного володіння - відмовити .
Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення, однак може
бути оскаржене до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ протягом 20-ти днів з дня набрання ним законної сили.
Головуючий

Судді
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До Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ

КАСАЦІЙНА СКАРГА
на рішення Апеляційного суду м. Києва
від 29.09.2015 року
ТОВ «Фагот» (далі - Позивач) звернулось до Дніпровського районного суду
м. Києва із позовною заявою до Відповідача-1, Відповідача-2 про визнання
недійсним свідоцтва про придбання нерухомого майна із прилюдних торгів №
382, видане 18.06.2013 року, визнання недійсним договору купівлі-продажу
нежилого будинку від 31.07.2013 року, укладеного між Моновим Русланом
Михайловичем (Відповідач-2) та Гриценком Ігорем Олексійовичем (Відповідач1); та зобов’язання Відповідача-2 повернути із незаконного володіння Позивачу
об’єкт нерухомого майна - окремо розташований двоповерховий нежилий
будинок - адміністративно-експозиційний павільйон загальною площею 482,40 к.
м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24.
Одночасно Позивач просив суд вжити заходів до забезпечення позову
шляхом накладення арешту на окремо розташований двоповерховий нежилий
будинок - адміністративно-експозиційний павільйон Ук-ком, розташований за
адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24.
Однак судом було відмовлено Позивачу у задоволенні заяви про
забезпечення позову ухвалою від 06.11.2013 року.
Повторне звернення із заявою про забезпечення позову було задоволено та
накладено арешт на об’єкт нерухомого майна (ухвала від 11.11.2013 року). Дана
ухвала була зареєстрована у Державному реєстрі речових прав 13.11.2013 року.
Відмова суду у забезпеченні позовної заяви за першим зверненням
Позивача призвело до зміни особи власника нежилого приміщення, що робило
неможливими виконання рішення суду у разі задоволення позову. Новим
власником нерухомості згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна від
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11.11.2013 року став Відповідач-3, який всупереч зареєстрованому арешту
16.11.2013 року передав об’єкт нерухомого майна в іпотеку за Іпотечним
договором, укладеним із Петровою Наталією Володимирівною (Відповідач- 4).
Враховуючи зазначене, Позивач звернувся із відповідним клопотанням до
суду про залучення до участі у справі Відповідача-3 та Відповідача-4, яке судом
було задоволено.
У постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про захист права
власності та інших речових прав» від 07 лютого 2014 року зазначається: «У разі
якщо під час судового розгляду за позовом про витребування майна із чужого
незаконного володіння спірне майно було відчужено відповідачем іншій особі та
передано їй у володіння, суд відповідно до статті 33 ЦПК за клопотанням
позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем або залучає до
участі у справі цю особу як співвідповідача».
Одночасно Позивач був змушений уточнити свої позовні вимоги та просив
суд:
визнати право власності на окремо розташований двоповерховий
нежилий

будинок

-

адміністративно-експозиційний

павільйон

Ук-ком,

розташований за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24, за ТОВ «ФАГОТ»;
визнати недійсним Свідоцтво про придбання нерухомого майна із
прилюдних торгів № 382, видане 18.06.2013 року приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Печенко І.В.;
визнати недійсним договір купівлі-продажу окремо розташованого
двоповерхового нежилого будинку - адміністративно-експозиційного павільйону
Ук-ком, за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24, укладений 31.07.2013 року між
Моновим Русланом Михайловичем

та Гриценком Ігорем Олексійовичем, що

посвідчений приватним нотаріусом Ясинуватського міського нотаріального
округу Донецької області Бойцовим О.А.
визнати недійсним договір купівлі-продажу 1/3 частини окремо
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розташованого

двоповерхового

нежилого

будинку

-

адміністративно-

експозиційного павільйону Ук-ком, за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24,
укладений 11.11.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем та ТОВ «ГОРБУД», що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального
округу Зейканом Ю.В.
визнати недійсним договір купівлі-продажу 2/3 частини окремо
розташованого

двоповерхового

нежилого

будинку

-

адміністративно-

експозиційного павільйону Ук-ком, за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24,
укладений 11.11.2013 року між Моновим Русланом Михайловичем та ТОВ «ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 38924663), що посвідчений приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу Зейканом Ю.В.
визнати недійсним Іпотечний договір, укладений 16.11.2013 року між
Петровою Наталією Володимирівною (реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 2003707341) та ТОВ «ГОР-БУД» (код ЄДРПОУ 38924663), що
посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Зейканом Ю.В.
витребувати із незаконного володіння ТОВ «ТОР- БУД» (код
ЄДРПОУ 38924663) на користь ТОВ «ФАГОТ» (код 36376373) об’єкт нерухомого
майна

-

окремо

розташований

двоповерховий

нежилий

будинок

адміністративно-експозиційний павільйон загальною площею 482,40 к. м.,
розташований за адресою: м. Київ, вул. Пизанська, 24.
08.06.2015 року Дніпровським районним судом м. Києва було винесено
рішення у справі, яким задоволено позовні вимоги Позивача в повному обсязі та
стягнуто із Відповідачів суми судового збору, сплаченого Позивачем.
Не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, Відповідач-3 (ТОВ
«Гор-Буд) звернувся із апеляційною скаргою до Апеляційного суду м. Києва.
29.09.1015 року суд апеляційної інстанції скасував рішення Дніпровського
районного суду м. Києва та виніс нове рішення про відмову у задоволенні
позовних вимог Позивача у повному обсязі.
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Позивач

вважає,

що

Апеляційний

суд

м.

Києва

при

винесенні

оскаржуваного рішення грубо порушив норми чинного матеріального та
процесуального

законодавства

України,

що

призвело

до

постановления

неправосудного рішення у справі, що полягає у наступному.
1.

Суд апеляційної інстанції, відмовляючи у позовній вимозі про

визнання недійсним свідоцтва про реалізацію майна з прилюдних торгів, у своєму
рішенні посилається на те, що оскільки належних доказів на підтвердження
підробки документів, на підставі яких видавалось свідоцтво про право власності
Відповідачу-1 на спірне приміщення суду надано не було, а також враховуючи,
що це свідоцтво видано на підставі правочину, дійсність якого Позивачем у
встановленому' законом порядку не оспорена, суд першої інстанції прийшов до
передчасного висновку про визнання недійсним такого свідоцтва.
Тобто фактично апеляційний суд виходить із того, що, по-перше, Позивачем
не надано належних доказів, які підтверджують підробку акта про проведені
прилюдні торги, а, по-друге, не оскаржено такий акт, тобто первинний правочин,
а тому підстав для визнання недійсним свідоцтва є недостатньо.
Позивач

вважає

такий

висновок

суду

абсолютно

надуманим

та

необгрунтованим.
У відповідності до п. 2.2 Тимчасового положення про порядок проведення
прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого
Наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 р. № 68/5, прилюдні торги є
спеціальною процедурою продажу майна, за результатами якої власником майна
стає покупець, який у ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.
Виходячи з аналізу правової природи процедури реалізації майна на
прилюдних торгах, складений за результатами їх проведення протокол про
проведення прилюдних торгів є оформленням договірних відносин купівліпродажу майна на прилюдних торгах, а тому є правочином. На підставі цих
документів видається відповідне свідоцтво про реалізацію майна із прилюдних
торгів.
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Суд у своєму рішенні посилається на те, що Позивачем не надано до суду
вироку у кримінальній справі, яка була порушена за зверненням ТОВ «Фагот», де
предметом дослідження

є підробка вищезазначеного

акта,

а також

не

представлено інші процесуальні документи із кримінальної справи, із яких би
вбачалось встановлення факту фальсифікації документів.
Відповідно ч. 1 ст. 57 ЦПК України: «Доказами є будь-які фактичні дані, на
підставі

яких

суд

встановлює

наявність

або

відсутність

обставин,

що

обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають
значення для вирішення справи».
Згідно із ч. 2 зазначеної статті 57 ЦПК України: «Ці дані встановлюються на
підставі пояснень сторін, третіх осібдхніх представників, допитаних як свідків,
показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і
відеозаписів, висновків експертів».
З огляду на приписи ст. 57 ЦПК України можна стверджувати, що вирок
суду розглядається законодавцем лише як один із видів письмових доказів, який,
поряд з іншими доказами, підлягає судовому дослідженню для встановлення всіх
обставин справи.
Разом з тим, слід зазначити, що згідно з ч. 4 ст. 61 ЦПК України: «Вирок у
кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у
справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає
справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок
або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією
особою».
Тобто,

фактично законодавцем

визначено

можливість

використання

стороною цивільного процесу такого доказу, як вирок суду (у разі його наявності),
для підтвердження обставин, що мали місце, та дослідження яких є необхідним
для правильного вирішення цивільної справи, з тим, аби знову не доводити такі
обставини з огляду на те, що вони вже підлягали судовому розгляду в рамках
кримінального провадження. Зі свого боку суд повинен взяти такий доказ як
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беззаперечний і вже досліджений.
В той же час, відсутність вироку суду у кримінальній справі не позбавляє
суд можливості здійснювати аналіз та оцінку інших наданих сторонами доказів,
які містять інформацію щодо предмета доказування, підтверджують або
спростовують обставини справи, що підлягають обов’язковому встановленню під
час здійснення судочинства судом першої інстанції.
Слід зазначити, що до матеріалів справи була долучена ціла низка
документів, які переконливо свідчать про підробку акту про реалізацію з
прилюдних торгів та протоколу проведення прилюдних торгів, а саме:
лист Господарського суду м. Києва від 19.02.2014 року за вих. № 0118/116, яким підтверджено відсутність у провадженні Господарського суду справи
№ 48/155/11 за позовом ТОВ «УніКредит Лізинг» до ТОВ «Фагот» про стягнення
заборгованості;
лист ТОВ «Унікредит Лізинг» від 24.03.2014 року за вих. № 3625,
яким повідомлено, що між Позивачем та вказаною компанією не існувало та не
існує ніяких правовідносин або судових проваджень з відповідними наказами;
лист ДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві від 21.03.2014 року за
вих. № 19003, яким стверджується, що станом на 18.03.2014 року на виконання до
виконавчої служби не надходив та не перебуває наказ № 48/155/11, а постанови
про накладення арешту на спірне нерухоме майно не виносились та опис майна не
проводився;
витяг із ЄДРВП за № 73796 від 26.02.2014 року, яким зафіксовано
відсутність будь-якого виконавчого провадження відносно Позивача;
лист ПГІ «Нива В.ПІ.», від 23.06.2014 року за вих. № 954, яке нібито
проводило прилюдні торги, про те, що насправді такі торги по реалізації об’єкта
нерухомості, належного Позивачу, не проводились та не складався і не
затверджувався протокол проведення прилюдних торгів, а посадові обов’язки
директора філії 10 ПП «Нива-В.Ш.» виконувала інша особа.
Відповідно до ч. 1 ст. 58 ЦПК України: «Належними є докази, які містять
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інформацію щодо предмета доказування».
Вказані вище документи є належними письмовими доказами у справі,
оскільки містять інформацію про те, що саме виконавче провадження відсутнє,
торги не проводились, протокол не складався і не затверджувався, що дозволяє
дійти однозначного висновку, що ані ДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві, ані
ПГІ «Нива В.Ш.» не підписували жодних документів, оскільки самого правочину
не існувало. Відтак надані нотаріусу документи є сфальсифікованими.
Згідно положень ст. 59 ЦПК України, які регулюють питання допустимості
доказів: «Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку,
встановленого законом.

Обставини справи, які за законом мають бути

підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись
іншими засобами доказування».
Оскільки зазначені вище документи були одержані Позивачем та судом у
встановленому законодавством порядку, а саме витребувані судом безпосередньо
в юридичних осіб, які їх видавали, а також залучені додатково Позивачем як
відповіді на адвокатські запити, то вони є належними і допустимими доказами у
справі.
Чинне законодавство України не містить жодної норми імперативного
характеру щодо необхідності підтвердження факту фальсифікації документів саме
вироком суду чи іншими процесуальними документами кримінальної справи, а
тому суд апеляційної інстанції не може посилатись на відсутність цих документів
як на підставу для відмови в позовних вимогах через ненадання належних доказів
за умови, що були надані інші документи, які переконливо засвідчують факти
фальсифікації (підробки) документів, яким оформлено неіснуючий правочин.
Таким чином, суд апеляційної інстанції при винесенні рішення у справі в
порушення ст.ст. 57, 58, 59, 179, 185 ЦПК України не прийняв та не здійснив
належної оцінки наданих доказів, що призвело до винесення неправосудного
рішення у справі.
2.

Слід зазначити, що виготовлення документів про реалізацію майна у
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примусовому порядку через прилюдні торги за відсутності виконавчого
провадження та самої події таких прилюдних торгів, було здійснене з метою
незаконного заволодіння цим майном у спосіб, що містить ознаки злочинного
діяння. Саме тому було порушено кримінальне провадження за зверненням ТОВ
«Фагот».
З огляду на приписи ч. 1 ст. 228 ЦК України правочин, що спрямований на
порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення,
пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної
Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним вважається
таким, що порушує публічний порядок.
Частина друга ст. 228 ЦК України визначає, що: «Правочин, який порушує
публічний порядок, є нікчемним».
Враховуючи зазначене, протокол проведення прилюдних торгів та акт про
реалізацію майна є правочинами, що порушують публічний порядок, оскільки
спрямовані на незаконне заволодіння майном Позивача, а тому є нікчемними в
силу ст. 228 ЦК України.
Частиною другою статті 215 ЦК України передбачено, якщо недійсність
правочину встановлена законом, то він є нікчемним і визнання такого правочину
недійсним судом не вимагається.
Відповідно, Позивач в силу положень ст. 228 та ст. 215 ЦК України не
зобов’язаний був визнавати акт про реалізацію майна із прилюдних торгів
недійсним, оскільки він є нікчемним з огляду на те, що спрямований на незаконне
заволодіння майном Позивача, а тому висновок суду щодо необхідності заявлення
Позивачем вимоги про визнання акту реалізації майна з прилюдних торгів
недійсним в даному випадку суперечить вимогам чинного законодавства України.
3.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції

в частині визнання недійсними договору купівлі-продажу майна від 31.07.2013
року, укладеного між Відповідачем-1 та Відповідачем-2; договору купівліпродажу 1/3 частки майна від 11.11.2013 року, укладеного між Відповідачем-2 та
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Відповідачем-3; договору купівлі-продажу 2/3 частки майна від 11.11.2013 року,
укладеного між Відповідачем-2 та Відповідачем-3, Іпотечного договору від
16.11.2013 року, укладеного між Відповідачем-3 та Відповідачем-4 , витребування
майна із чужого незаконного володіння, визнання права власності на нерухоме
майно дійшов висновку про те, що право Позивача не підлягає захисту шляхом
задоволення позову до чергового добросовісного набувача із використанням
механізму, передбаченого ст.ст.215, 216 ЦК України.
При цьому апеляційний суд посилається на позицію Верховного Суду
України, відображену у справі № 6-95цс13.
Слід зазначити, що позиція Верховного Суду України у справі № 6-95цс13,
яка додатково підтверджена у постанові «Про судову практику розгляду
цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009 року № 9,
листі Верховного Суду України «Практика розгляду цивільних справ про
визнання правочинів недійсними» від 24.11.2008 року полягає у тому, що норма
частини першої статті 216 ЦК не може застосовуватись як підстава позову про
повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину, яке було
відчужене третій особі. У цьому разі майно може бути витребувано від особи, яка
не є стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного позову,
зокрема від добросовісного набувача - з підстав, передбачених частиною першою
статті 388 ЦК.
Верховний Суд України у своєму листі «Практика розгляду цивільних справ
про визнання правочинів недійсними» від 24.11.2008 року зазначає: «Якщо після
укладення недійсного правочину було укладено ще декілька, то вбачається
правильним визнавати недійсними не всі правочини, а лише перший і заявляти
позов про витребування майна в останнього набувача. Проте в цьому випадку
немає перешкод для задоволення лише віндикаційного позову, оскільки право на
витребування майна з чужого володіння не потребує визнання недійсним
правочину, за яким майно вибуло від законного власника, воно лише обмежене
добросовісністю набувача і зберігається за власником за умови, якщо майно
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вибуває з володіння власника поза його волею, що й повинно бути доведено в
суді. Застосування реституції та повернення майна за недійсним правочином,
враховуючи положення ст. 216 ЦК, є можливим тоді, коли предметом спору є
правочин за участю власника і першого покупця (набувача)».
Таким чином, Верховний Суд України виходить із того, що відсутність
вимоги про визнання первинного правочину недійсним не є перешкодою для
витребування майна від добросовісного набувача на підставі ст. 388 ЦК України.
Суд апеляційної інстанції, посилаючись на те, що Позивачем не надано
доказів недобросовісності ТОВ «Гор-Буд» як набувача об’єкта нерухомого майна,
вважає, що права ТОВ «Фагот» не можуть бути захищені шляхом визнання
недійсними правочинів, на підставі яких Відповідач-3 отримав їх у власність.
Не можемо погодитись із тим, що Відповідач є добросовісним набувачем,
оскільки договори купівлі-продажу нерухомого майна від 11.11.2013 року були
укладені у період дії арешту на об’єкт нерухомого майна.
Так, 25.10.2013 року Шевченківським РУ ТУ МВС України у м. Києві було
відкрите кримінальне провадження № 12013110100016272, у межах якого
ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 30.10.2013 року накладено
арешт на вищезазначений об’єкт нерухомості, розташований за адресою м. Київ,
вул. Пизанська, 24.
Вказана ухвала була внесена до спеціального розділу Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень 31.10.2013
року, що засвідчується Витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 12006575, який долучений до
матеріалів справи.
Згідно до п. 2.1 глави 2 Розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №
296/5 від 22.02.2012 (далі - Порядок вчинення нотаріальних дій): при підготовці
до посвідчення правочинів про відчуження або заставу нерухомого майна
нотаріусом перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна за
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даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Із наданих приватним нотаріусом Зейканом Ю.В. та долучених до
матеріалів справи документів, а саме: Витягу за результатами пошуку інформації
про зареєстровані права, їх обтяження за параметрами запиту - адресою будинку
(а.с. 210-211), вбачається, що приватним нотаріусом під час посвідчення
договорів купівлі - продажу від 11.11.2013 року було отримано інформацію про
наявність арешту, а тому Відповідач-3 не міг не знати про наявність заборони на
відчуження об’єкта нерухомого майна.
Аналогічна ситуація склалась і при укладенні та нотаріальному посвідченні
Іпотечного договору від 16.11.2013 року, коли була накладено та зареєстровано в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх
обтяжень вже два арешти (згідно ухвали Шевченківського районного суду м.
Києва від 30.10.2013 року та ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від
11.11.2013 року).
Відповідно до приписів ч. 1ст. 390 ЦК України особа, яка знала або могла
знати, що володіє майном незаконно є недобросовісним набувачем.
За таких обставин Відповідач-3 є саме недобросовісним набувачем.
Відмовляючи Позивачу у задоволенні позовних вимог у межах реалізації
механізму, визначеного ст. 215, 216 ЦК України, суд апеляційної інстанції
одночасно ухилився від можливості

захисту прав Позивача в порядку

витребування нерухомого майна із незаконного володіння ТОВ «Гор-Буд», адже
вказана вимога також була заявлена ТОВ «Фагот».
При цьому судом апеляційної інстанції не взято до уваги і ту обставину, що
хоча договори купівлі-продажу від 11.11.2013 року, за якими Відповідач-3
придбав спірний об’єкт нерухомого майна, носять платний характер, фактично
жодних розрахунків за такими договорами не здійснювалось, проведення оплат не
підтверджено Відповідачем-3 у ході судових засідань та не надано жодних
доказів, які вказували б на платність укладених договорів, що свідчить про
отримання майна безоплатно.
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Згідно ч. З ст. 388 ЦК України: ««Якщо майно було набуте безвідплатно в
особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його
від добросовісного набувача у всіх випадках».
За таких обставин, враховуючи, що майно придбане безоплатно, Позивач,
має право витребувати його у ТОВ «Гор-Буд» навіть за умови, що ми допускаємо
його добросовісність, хоча, як зазначалось вище, Відповідач-3 не є добросовісним
набувачем, оскільки в момент вчинення правочинів володів інформацією про
наявність арештів на нерухоме майно.
Таким чином, суд апеляційної інстанції не застосував до спірних
правовідносин положення ст. 388 ЦК України, що призвело До винесення
неправосудного рішення у справі.
Разом з тим, суд апеляційної інстанції у своєму рішенні посилається на
неможливість визнання за Позивачем права власності на нерухоме майно на
підставі ст. 392 ЦК України , оскільки на момент звернення до суду спірні
приміщення не перебували у володінні Позивача.
Відмовляючи у задоволенні позовної заяви в повному обсязі апеляційний
суд фактично позбавив Позивача правових механізмів захисту своїх прав,
оскільки виніс рішення у справі як про відмову у визнанні права власності та
недійсними договорів, так і у витребуванні майна із чужого незаконного
володіння. За таких обставин, Позивач не має можливості повторно звернутись до
суду із аналогічним позовом, оскільки вже існує рішення суду про такий спір між
тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав.
При цьому суд апеляційної інстанції не взяв до уваги, що саме позиція суду
першої інстанції щодо незабезпечення позову призвела до ситуації, за якої
змінився власник майна і Позивач був змушений заявляти додаткові вимоги про
витребування майна із чужого незаконного володіння та залучення нових
Відповідачів.
Таким чином, винесення судом апеляційної інстанції неправосудного
рішення призвело до ситуації, коли Позивач, звернувшись до суду за захистом
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свого порушеного права, не лише не знайшов його захисту, а був позбавлений
можливості отримати такий захист і в майбутньому.
Враховуючи все вищевикладене, керуючись ст.ст. 216, 215, 228, 386, 387,
388, 392 ЦК України, ст.ст. З, 323, 324, 325, 326, 327 ЦПК України, ПРОСИМО:
скасувати рішення Апеляційного суду м. Києва від 29.09.2015 року у справі
та залишити в силі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08.06.2015
року.
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(вказати вид судового рішення)

27 січня 2016 року

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ у складі:

Головуючого:
Судді:
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю «Фагот» до Гриценка Ігоря Олексійовича, Монова Руслана
Михайловича, товариства з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд», Петрової
Наталії Володимирівни, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю
«Маневр ЮА», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Зейкан Юрій Вікторович, приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Печенко Ірина Вікторівна, приватний нотаріус Ясинуватського міського
нотаріального округу Бойцов Олег Анатолійович, про визнання права власності,
визнання недійсними правочинів та витребування майна з чужого незаконного
володіння, за касаційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю
«Фагот» на рішення Апеляційного суду м. Києва від 29 вересня 2015 року,
встановила:
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У жовтні 2013 року товариство з обмеженою відповідальністю «Фагот»
(далі - ТОВ «Фагот») звернулося до суду з позовом до Панченка І.О., Монова
Р.М., товариства з обмеженою відповідальністю «Гор-Буд» (далі - ТОВ «ГорБуд»), Петрової Н.В. про визнання права власності, визнання недійсними
правочинів та витребування майна з чужого незаконного володіння, посилаючись
на те, що належне йому на праві власності нежиле приміщення № 24 по вулиці
Пизанській у місті Києві вибуло з його володіння поза його волею, а відповідач
Гриценко І.О. незаконно заволодів вказаною нерухомістю, яку в подальшому
відчужив на користь Монова Р.М, який в свою чергу продав будівлю
адміністративно-експозиційного повільйону ТОВ «Гор-Буд», яке передало спірне
нежиле приміщення : іпотеку Петровій Н.В., оскільки у товариства не існувало
жодних боргових зобов’язань перед товариством з обмеженою відповідальністю
«УніКредітЛізинг» й відповідно - судових проваджень з цього приводу, а відтак
спірне майно не могло вибути з його власності шляхом продажу на прилюдних
торгах, а всі документи щодо проведення таких торгів, що були надані
приватному

нотаріусу. для

видачі

свідоцтва

про право

власності

були

сфабриковані та підроблені.
Уточнивши під час розгляду справи позовні вимоги, ТОВ «Фагот»
остаточно просила визнати за товариством право власності на нежилий будинок
№ 24 по вулиці Пизанській у місті Києві; визнати недійсним свідоцтво про
придбання нерухомого майна на прилюдних торгах № 382, видане 18 червня 2013
року на ім’я Гриценка І.О.; визнати недійсним договір купівлі-продажу спірного
будинку, укладений 31 липня 2013 року між Гриценком І.О. та Моновим Р.М.;
визнати недійсними договори купівлі продажу вказаної нерухомості, укладені 11
листопада 2013 року між Моновим Р.М. та ТОВ «Гор-Буд»; визнати недійсним
договір іпотеки укладений 16 листопада 2013 року між ТОВ «Гор-Буд» та
Петровою Н.В та витребувати у ТОВ «Гор-Буд» спірне нежиле приміщення.
Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 08 червня 2015 року
позов задоволено.
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Визнано за ТОВ «Фагот» право власності на нежилий будинок адміністративно-експозиційний павільйон Ук-ком № 24 по вулиці Пизанській у
місті Києві.
Визнано недійсним свідоцтво про придбання нерухомого майна на
прилюдних торгах № 382, видане 18 червня 2013 року на ім’я Гриценка І.О.
Визнано недійсним договір купівлі-продажу нежилого будинку № 21 по
вулиці Пизанській у місті Києві, укладений 31 липня 2013 року між Гриценком
І.О. та Моновим Р.М.
Визнано недійсними договір купівлі-продажу 1/3 частини нежилої будинку
№ 24 по вулиці Пизанській у місті Києві та договір купівлі-продаж 2/3 частин
вказаного приміщення, укладені 11 листопада 2013 року між Моновим Р.М. та
ТОВ «Гор-Буд».
Визнано

недійсним

іпотечний договір,

предметом

якого

є спірна

нерухомість, укладений 16 листопада 2013 року між ТОВ «Гор-Буд» і Петровою
Н.В.
Витребувано із незаконного володіння ТОВ «Гор-Буд» на користь ТОВ
«Фагот» об’єкт нерухомого майна - нежилий будинок № 24 по вулиці Пизанській
у місті Києві.
Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.
Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 29 вересня 2015 року зазначене
рішення районного суду скасовано й в задоволенні позову відмовлено.
В касаційній скарзі...
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