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04116 м.1{и!в, вул. 1|1олуденка,

|

господдрський

суд
(044) 230-06-58

1

постАновА

1мвнвмукРАп{4

травня 2014 р.
€права}{!: 9\0 / 163! / ! 4
(и|вський апеляц!йний господарський .уд у склад! колег!'[ судд!в:
голову[очого:
[аврилк)ка о.м.
112011

1(оротун о.м.

сулд|в:

1!1айданевича А.г.
3а г{аст}о секретаря судового зас!дання 11|алл|вського в.о.
за у{аст}о представник|в
в1д поз у|ъача: 1атарненко в.г. - дов. в1д 2 8 .0 1 .20 1 4 року б/н
в|д в1дпов!дана: -11яп|н д.в. - дов. в!д 19.02.2014 року б/н

розглянув1пи апе]1яц|йну скарц

|[риватного акц|онерного товариства
,,Бнерготпляхбудмехан|зац!я" на р|ш:ення господарського суду м!ста 1{иева в|д
0|.04.20\4 року
у справ| ]\9 9|0|16з|||4 (оурд51!1андриченко о.в.)
за позовом ||убл1нного акц!онерного товариства ,,9кренергобудмехан|зац|я''
(м.

(и!в)

до |[риватного
(и!в)

акц|онерного товариства ,,Бнерго1шляхбудмехан1зац|я'' (м.

про роз|рвання договору та стягнення 1 81 801 щн. 41 коп.

встАЁФБ[1Б:

[о господарського суду м|ста (иева звернулося |{убл|нне акц|онерне
товариство ,,9кренергобудмехан!зац|я" з позовом та уточненнями до нього до

3акритого акц1онерного товариства

(пере|меноване

в

,,Бнергошлляхбудмехан|зац|я''

акц1онерне
товариство
,,Бнерготшляхбудмехан1зац|я'') про стягнення з в|дпов|дача на користь
позивача |21 315 щн. основного борц з орендно[ платиза пер|од з о|чня 2009
року по липень 201-0 року, 5 з27 грн. 36 коп. пен1, 25 564 щн. 64 коп. втрат в|д
1нфляц!?, 29 053 щн. 13 коп. з% р1нних та про роз|рвання у|0!аденого м|эк
||риватне

сторонами договору оренди механ!зм1в в1д 01.01.2008 року ]\ъ 26.
Р|шленням в!д 0|.04.20|4 року господарський с}д м|ста (исва позов
задовольнив частково. €тяг}ув з 3А1 ,,Бнергоштляхбудмехан|зац|я'' на користь
г{Ат ,,}кренергобудмехан|зац|я'' |2| 3 15 щн. заборгованост1 з орендно|
плати, 5 з27 грн.36 коп. пен!, |0928 црн. 32 коп.з%р|нних,4 895 грн. 82 коп.
|нфляц|йних втрат та з 803 грн. 80 коп. витрат по сп;|ат! судового збору.
Роз|рвав догов|р оренди механ|зм|в в|д 01.01.2008 року зчгр 2'б: укладений м}к
зАт ,,Бнергошлляхбудмехан|зац|я'' та г]Ат ,,9кренергобудмехан|зац|я''" в
задоволенн| |нтшо| частини позову в!дмовив. |1овернув з
бгодхсету
9кра?ни на кориоть г1Ат ,,9кренергобудмехан|зац|я''',{ёржсавното
|22 щн.' 24 коп.
надм|рно оплаченого оудового збору.
]
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Ёе погод}ку[очись 1з зазначеним р|тшенням м!сцевого господарського суду
||рА1 ,,8нерго1шляхбудмехан|зац1я'' звернулося до апеляц|йного
господарського суду з апе.тш|ц!йноло скарго1о' в як|й просить р|:шення

господароького суду м1ста 1(иева в!д 0|.04.2014 року по справ| ]ч1]: 9|0||6з1|114
скасув ати повн|ст}о та прийняти нове р|ппен ня, яким в|дмовити в задоволенн|
позову.
}хваг:ото 1(и!вського апеляц|йного господарського суду в!д 22.04.20|4
року апе.тш1ц1йна скарга |{рА1 ,,Бнергошлляхбудмехан|зац|я'' була прийнята до
провадх(ення та призначено розг]ш{д справи }{9 9|0||6з|||4
судовому
зас1данн| за у{аст}о представник|в стор!н.
Б судовому зас1данн1 20.05.2014 року представник в!дпов!дача п|дтримав
вимоги апеляц|йно| скарги. |{редставник позивача проти вимог апеляц1йно?
скарги заперет1ував з п!дстав, викладених у в1дзив| на апе.тш{ц1йну скарц.
Аосл|див1ши док€}зи, 1|{Ф е у справ|, зас]гР€в1ши пояснення представник|в
стор!н, перев!рив1ши застосування норм матер|алльного та процесу€|пьного
права судом перш:о| 1нстанц|[, обговорив1ши дово д\4 апе{\яц|йно| скарги судова
колег1я апеляц|йного господарського суду д|йшлла висновку, що апеляц!йна
скарга п|длягае задоволенн[о частково, р!ппення м|сцевого господарського
суду мае бути скасовано в частин! пункт!в 2, 4 резол1отивно| частини з
прийняттям нового р!тшення по справ! про в|дмову в позов| в ц|й настин1, а в
частин| гункт1в 1 ,3, 5 з€ши1шено без зм1н, виходячи |з наступного.
Б|дпов|дно до ч. |,2 ст. 28з [осподФського кодексу 9кра!ни за
договором оренди одна сторона (орендодавець) передае друг|й сторон!
(орендарев1) за шлату на певнутй строк у користування майно для зд|йснення
господарсько? д|яльност|.

1]!

у

у користуванн'п за договором оренди передаеться

{

!ндив|ду€!.льно

визначене майно виробничо-техн1чного призначення (або ц|л|оний майновий
комплекс)' що не втрачас у процео| використання свое] спохсивчо| якост|
(неспоживна р!ч).

ч. 6 ст. 283 гк

)/кра|ни визначено, що до в!дносин оренди
застосовук)ться в|дпов|дн| поло)1(ення {ив|льного кодексу !кра|ни з

урахуванням особливостей' передбачених цим 1(одексом.
Б|дпов|дно до ст. 7 59 !ив1льного кодексу }кра!ни за договором найму
(оренди) наймодавець передае або зобов'язуеться передати наймачев! майно у
користування за плату на певний строк.
.{,к в1рно встановлено м|сцевим гооподароьким судом та п|дтвердх(уеться
матер1аллами справи 01 .01 .2008 року Б|дкрите акц!онерне товариство
,,}кренергобудмехан1зац|я'' (орендодавець) та 3акрите акц|онерне товариство
,,Рнергошлляхбудмехан|зац|я'' (орендар) 01 с|чня 2008 року було укладено
26, в|дпов|дно до ум9.в'я|сого орендодавець
догов|р оренди механ1зм|в
передае, а орендар бере в тимчасове волод!ння т0 ;(о!истування наступне
обладн анъ|я та механ1зми (дагл| - майно), без пращ викугщ 1 передач! трет|й
особ|: Ркскаватор во _ 5 1 1 1 госп. !{у
варт|стю '' 10 000 |РЁ., орендна
плата 892 щн.; Бкскаватор во-4|2\Б госп. ]\ъ |54 Ёщъ!отто 45 000 |РЁ,.,
орендна плата 552 грн.; Ёавантажувач г -з4 госп. ш 18 варт|стто '100 000 |РЁ.,
орендна плата 1 785 щн.; Бульдозер дз-42 госп. }'Ф 292 варт|стто 38 000 [РЁ.,
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вкск€ватФЁо-262\ посп. .,т9 287 ващ!опо 28 000 щн.,
орендна плата 295 щн.; Асфагльтозм!1шувач госп. ]\9 |-974 варт|ст}о 50 000
фЁ,., орендна плата 442 щн.; 1(оток ду-54 госп. ]\9 307 варт|ст'о 70 000 фЁ.,
орендна плата |6з щн.; 1{оток ду-47Б госп. .т\9 з04 варт|ст}о 7 000 фЁ.,
орендна плата 163 щн.;1!1одельР,-441 госп. ]\9 |-1229 варт|ст}о 1 500
фЁ., орендна плата 47 щн.; Автощейдер д3-143 госп. }ф 9|2 варт|ст'о 40 000
фЁ,., орендна плата 552 щн.; (лин-ба6а гооп. ]\9 \-842 варт1стю 350 фЁ,.,
орендна плата
31 щн.; Берстат унБР-10в госп. ]\ъ 1-918 варт1ст}о 400
орендна плата 509 грн.;

фЁ,., оренднаплата 53 щн.; Берстат рад. сверл. госп. л! 1_908 варт|стк) 2 000
88 щн.; Бодоп1д|щ|ван
бодоп1д
варт!стю 500 ф[., орендна плата
фЁ''
фЁ.' орендна плата бб
39 щн.; Автозаправочъ|ий пункт АБп госп. ]ч[ч 1- 133 1 варт|стто 5 000 [РЁ.,
орендна плата |07 грн.; Агрегат звар}ов€!льний А3Б-300 госп. ]\ъ |-|54
варт|ст}о 1 000 фЁ., орендна плата
61 щн.; Бульдозер дз - 110 госп. ш 121
варт|стто 48 000 щн., орендна плата 606 щн.

3г!дно з ч. 1 ст. 762 1щ }кра!ни за користування майном з наймача
справляеться плата, розм1р яко] встановл}оеться договором найму'
А ч. 1 ст. 286 [( }кра!ни визначено' що орендна плата _ це ф|ксований
плат|ж, який орендар оплачуе орендодавц}о нез€ш1е}кно в|д насл|дк|в своет
господарсько[ д!яльност!. Розм!р орендно[ плати мо}|(е бути зм|нений за
погод)|(енням стор|н' а тако)к в |нтших випадках' передбачених

законодавством.
Б|дпов!дно до п.п. 4.|,4.4 договору в!д 01.01.2008 року ]\9 26 майно' що
орендуеться повинно бути передано орендодавцем та прийнято орендарем
протягом 10-ти д|б з моменту п|дписання даного договору та вв€шкасться
переданим покупщо п|сля складання акту прийому_передач!. |[|сля цього
моменту, ризик випадкового знищенн'| або по1шкод)кення майна, що
орендуеться несе орендар.
Б п. 5.1 договору в|д 01.01.2008 року }{9 26 сторони погодили, що терм|н
оренди ск]1адае 1 р|к, з моменту ск]1адання та п|дписання акту прийому
передач! сторонами. 1(р|м того терм|н оренди може бути зм|нений 1ш]ш{хом
п!дписанн'{ додатково] угоди або на умовах' як| передбачен| даним договором
(п. п. 5.1, 5.2 договору).
Ёа виконання умов договору позивач передав в!дпов!дану у тимчасове
волод!ння та користування майно, яке визначене у п. 2.| договору в!д
01.01.2008 року ]\9 26, що п!дтверд)|(уеться п|дписаним повноважними
представниками стор1н актом прийому-передан| механ1зм|в в|д 01 .01.200в
року.
5 ст. 7 62 [ив|льного кодексу 9тра!ни визначае' що плата за
користування майном вноситься щом!сячно' якщо |ншле не встановлено
договором.
Б|дпов!дно до п.6.1 договоР} в|д 01.01.2008 року $э 26 розм!р орендно|
плати щом|сячно становить 6 385 щн. (з урахування пдв 20%). Френдна

ч.

[,,'

в

безгот!вковому порядку на поточний рахунок
орендодавця з моменту п|дписання акта прийому _ передач| орендованого
майна наперед за ко>кний наступний м!сяць оренди не ц|зн1цле 5 числа

плата сплачуеться

поточного м!ояця (п. 6.2 договору).
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1(р!м того, у п. 6.3 договору в|д 01.01.2008 року }ф 26 сторони погодили,
що зм|на р[ов про розм|р орендно? гплати оформлк)сться додатковото угодо}о
до цього договору.
[аний догов|р д|е до 3 1.1 2.2008 Рок}, а]|е у буль-якому раз! до повного
виконання оторонами сво!х зобов'язань. (п. 1 4.7 договору)
|1озивач зазначав, 1{Ф п!сля зак|нчення строку д1т договору в|дпов!дач
орендоване майно не повернув, а фактично продов>л{уе його використанн'{, Ё€
сплачулочи при цьому орендн! плате>к|.
Б|дпов|дач стверд)кував, що майно було повернщо по акту прийманняпередач|, а автоматично? пролонгац|| договору оренди не було передбанено, а
отх(е | в|дсутн! п|дстави для стягнення орендно] плати.
Б|дпов|дан надав суду пер:шо! 1нстанц|] акт прийому_передач! механ|зм1в
по договору в1д 01.01.2008 року ]\ъ 26 за п!дписом Андрощука м.н., та
дов!рен|сть на одер)кання ц|нностей в|д 31.1 2.2008 року на бланку суворо|
зв|тност| сер!? БАп ]\9 0258 46, випу1сана в|д 1мен| позивача на |м'я Андрощука

ш

$
1

м.н.

й1сцевим господарським судом було в|рно встановлено, що акт прийомупередач1 не м!стить будь-яких в|домостей про повернення майна з оренди. Б
акт| не зазначено, яка саме сторона переда]1а, а яка прийняла майно. [ако>к
вищез€вначений акт прийому-передач! не м!стить в!дбитку печатки позивача.
в сво}о черц позивач у додаткових поясненн'|х по справ| зазначае, що
акт прийому-передач! в|д 31.12.2008 року ним не п|дписувався' а дов|рен|сть
позивачем не видав€шась. Андрощук м.н. був зв!льнений з роботи у вАт
,,}кренергобудмехан|зац|я" 01 .03 .2005 року та не мав з того часу будь-яких
повноважень д|яти в|д |мен| позивача.
Брахову[очи вищевик]тадене колег!я судд1в апеляц!йного господарського
суду погод)куеться з висновком м!сцевого господарського суду про ?€, що
поданий в1дпов1дачем акт прийому-передан| механ|зм|в по договору в|д
01.01.2008 року }т& 26 е нен€!'пежним чином оформленим' недостов!рним та
таким що не мае буль-яко[ торидинно| сили.
€таттето 7 63 1к }кра!ни передбаченФ, 1]1Ф догов|р найму ук]]адаеться на
строк' встановлений договоРФй, а зг!дно ч. 4 ст. 284 гк 9кра!ни строк
договору оренди визначаетьсяза погод}кенням стор!н. } раз| в|дсутност| заяви
одн1е| |з стор|н про припинення або зм|ну умов договору оренди протягом
одного м|сяця п|сля зак1нчення строку д|т договору в|н вважаеться
продовженим на такий самий строк ! на тих самих умовах, як| 6ули
передбачен! договором.
Б|дпов|дно до ч. 1 ст. 764 1щ 9кра!ни якщо наймач продовх(ус
користуъатися майном п!сля зак!нчення строку договору найму, [Ф, за

в1дсутност| заперечень наймодавця протягом одного м!сяця, догов|р
вва}каеться поновленим на строк, який бу, ран|ш:е встановлений до|9вором.

Брахову1очи те' що в матер|аг:ах справи в|дсутн| доказ|1*\а п|дтверд)кення
волевиявлення орендодавця щодо припиненн'п догов!рних в!дносин,
в|дсутност| задокументованого факц повернення об'скта оренди' ! вчинення
орендарем будь-яких д|й щодо припинення |х д||, колег1я оудд!в'апеляц!йного
господарського суду приходить до висновку про [€, що в|дбулося
ш
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т:[Ф/п)с'!

продов)кення д!т договору оренди механ!зм!в
механ1зм|в в!д
в1д 01 .01 .2008 року .}\гр 26
в|дпов|дно до ст. 7641д( }кра!н[, 9. 4 ст.284 [1( 9кра!ни.
1акого )к висновщ д|йтшов | Бищий господарський суд }кра?ни в

ч.

1 ст. |9з [осподарського кодексу }кра!ни встановлк)е' що суб'скти
господартовання
|ншл1 у{асники господарських в1дносин повинн|
виконувати господарськ! зобов'язання нш1ежним чином в|дпов1дно до
закону, |нш:их правових атст|в, договоР}, а за в|дсутност| конкретних вимог
щодо виконання зобов'язання -в|дпов|дно до вимог' що у певних умовах

та

звичайно ставляться

! до виконання

господарських

договор|в

застосовуоться в!дпов!дн! полох(ення {ив!льного кодексу }кра!ни

з

урахуванням особливостей' передбачених цим 1(одексом.

ч. 2 ст. |9з

[осподарського кодексу 9кра|ни визначено' що ко)кна
сторона повинна вжити ус|х заход|в, необх|дних д!1я н€!,пе)кного виконання
не!о зобов'язання, врахову|очи |нтереси лруго! сторони та забезпечення
заг€!пьногосподарського |нтересу. |{орутшення зобов'язань е п!дотавото д]1я
застосуванн'{ господарських санкц!й' передбачених цим (одексом, |нштими
закон€}м и а6о договором.
[о виконання господарських договор|в застосову[оться в!дшов|дн|
поло)1(ення 11дв1льного кодексу }кра|ни з урахуванням особливостей,
передбачених цим 1(одексом.
Б|дпов|дно до статей 525, 526 !ив!льного кодексу 9т9а!ни, зобов'язання
мае виконуватись н€|пежним чином' в!дпов|дно до умов договору та вимог
цього 1(одексу, |нш:их акт|в цив|льного законодавств &, 4 за в1дсутност| таких
умов та вимог _ в!дпов|дно до звича!в д|лового обороту та |нтших вимог' що
звичайно ставляться, одностороння в|дмова в|д виконання зобов'язання або
одностороння зм!на його р{ов не допускаеться' якщо 1нш:е не встановлено
договором або законом.
Б|дпов|дно до ч. 3 ст. 285 гк }кра!ни орендар зобов'язаний берегти
орендоване майно в|дпов|дно до умов договФР}, запоб1гак)чи його псуванн1о
або по111кодженн}о' та своечасно | в повно1\[у обсяз| сплачувати орендну плату.
.{,к зазначае позивач' протягом строч д|| договору м€}ло м|сце пору1шення
в1дпов!дачем зобов'язання щодо своечасност| та повноти сплати орендно?

плати.

в

умов договору оренди в|д

.2008 року ]\9 26
в|дпов|дан допускав прострочення сплати вк€ваних плате:к|в за с|чень 2009
року _ липень 2010 рощ' внасл|док чого у нього утвориласяза6оргован|сть у
поруш]енн'п

01 .01

розм|р| |21 315 грн.
Б!дпов!дно до ч. 2 ст. 6|4 1щ }кра!ни в|дсутн!сть свое] вини доводить
особа, яка поруш1ила зобов' язання.
Б|дпов!дач не надав суду доказ|в пога1пення заборгован6ст| з орендно|
плати' в!дтак колег|я судд1в апе]1яц1йного господарського суду приходить до
висновку' що м|сцевий господарський с}д д|йтшов в!рного висновк}, т|{о з
в|дпов|дача п|длягае стягненн1о |2| з15 щн. орендно? плати.
.Ф !
Б|дпов|дачем було з€}явлено про застосування строку позовно1 давност!.
Б|дпов!дно до ст. 256 {ив|льного кодексу 9кра|ни позовна давн|сть _ це
.-
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строк, у межах якого особа мо)ке звернут14ся до суду з вимого|о про з€}хист
свого цив|льного права або |нтересу.
3агагльна позовна давн|сть встановл|оеться тривагл|стто
у три роки (ст. 257
1щ }кра!ни).
3г|дно з ст. 258
}кра!ни д[\я окремих вид|в вимог законом може
встановлк)ватися спец|агльна позовна давн|сть: скорочена або б|льлш трив€}па
пор!вняно |з заг€!пьнок) позовно}о давн|ст:о. |{озовна давн!сть в один р1к
застосовуеться' зокрема' до вимог' про стягнення неустойки (:штрафу, пен|).
|{ереб|г позовно[ давност| починаеться в1д дня' коли особа дов|дагл ася а6о
могла дов1датися про поруш1енн'| свого права або про особу, яка його
пору1шу|ла (ч. 1 ст.261 1д{ 9кра!ни).
у зобов'язапьних правов|дносин€!х, в яких визначено строк виконання
зобов'язання' переб!г позовно| давност! починаеться з дня' наступного за
останн|м днем, у який в|дпов1дне зобов'язання м€}ло 6уттл виконане. (п. 4.2
|{останови пленуму Бищого господарського суду }кра|ни в1д 29.05.20|3
року
,\! 10).
Б|дпов|дно до ч. 5 ст. 26| |щ 9кра!ну1 за зобов'язаннями з визначеним
строком виконання переб1г позовно] давност| починаеться з| спливом строку
виконання.

!к

3

ук€ваним позовом позивач звернувся 31.0 |.2014 Рок}, тобто з
пропуском встановленого ст. 258 цк }кра!ни р!нного строку позовно]
давност| в частин! вимог про стягнення основного борц за прострочення
оплати орендних плате>к!в за с!чень 2009 року липень 20|0 Рок}, про
застосуванн'{ якого з€швив в|дпов!дач. .{оказ|в пова)кност1 причин прогуску

ук€ваного строку оуду не надано.
Б|дпов!дно до ч. з ст. 267 1д{ }кра!ни позовна давн!сть застосовусться
судом ли1пе за з€ш1во}о сторони у спор!, зроблено}о до винесення ним р|тпення.
1!1|сцевий господарський с}д послався на поло)|(ення ч. 1 ст. 264 |щ
}кра|ни, яко}о визначено' що переб!г позовно] давност1 перериваеться
вчиненням особопо д|[, що св!диить про визнання не}о свого борц або |ншлого
обов'я3(у, та ъ1а 1€, що в|дпов|дачем протягом 2012 року 6ули зд1йснен1
плате)|(! на пога1шенн'| основного борц по орендн|й плат|.
Бт|м як вбачаеться з плат!х(ного доручення в|д 02.|0.2012 року ]\! 2046
такий плат}к було зд1йснено зг!дно розпоряд)кення дер)кавного виконавця на
виконання р1шлення господарського суду м|ста (иева в1д 30.01 .20|2 року !&

{

н

{

49169.

1обто така оплата не св|диить про визнання в|дпов!дачем свого борц,

оск|льки 6ула зд!йснена на виконання судового р1тпення.
Б!дтак, оск|льки в|дсрн1 п!дстави д[1я переривання строку позовно|
давност|, строк позовно] давност! по сплат| орендних плате>к!в сплинув
05.06.2013 Рок}, то у позов! в ц|й частин! мае бути в!дмовлено. ' "Р|шлення м!сцевого господарського суду про задоволення'позову в частин!
стягнення орендно| плати п!длягае скасуванн}о.
Б1дпов|дно до ст. 266 |ц{ }кра!ни з| опливом позовно| давност1 до
основно| вимоги вважаеться, що позовна давн1сть спливла ! до додатково|
вимоги (стягнення неустойки, нак.т1адення стягнення на заставлене майно
ш
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1аким чином в позов! про стягнення 5 з27 щн. 36 коп. лен|, 25 564 грн.
64 коп. втрат в!д 1нфляц|!, 29 05з щн. 13 коп. 3%р|яних такох( сл|д в|дмовити,
а р!ш:ення м!сцевого господарського суду про задоволення позову в частин!

стягнення пен!, втрат в1д |нфляц![ та3%о р!нних п!длягае скасуванн1о.
1(р|м того м|сцевий господарський суд не врахував поданих позивачем
уточнень до позовно| заяву1 та в т|й частин|, в як|й розм!р втрат в!д 1нфляц1| та
3оА р|яних було позивачем уточнено (з% р!нних змен1шено з 29 956 грн. 65
коп. до 29 053 щн. 13 коп. та втрати в|д |нфляц|! змен1шено з 25 202 грн. 40
коп. до 24 564 щн. 64 коп.) в|н в|дмовив.
Р!шлення м!сцевого господарського суш п|длягае скасуванн}о в частин|
в|дмови в |нтш|й частин! позову.

Б!дпов|дно

до ст. 651 1щ }кра!ни зм|на а6о

роз1рвання договору
якщо |ншле не встановлено договором або
законом. 9 раз| односторонньо| в|дмови в|д договору у повному обсяз| або
частково, якщо право на таку в|дмову встановлено договором або законом,
догов!р е в|дпов!дно роз|рваним або зм|неним.
,{огов!р може 6у' зм!нено або роз!рвано за р!тшенням суду на вимоц
одн1е[ |з стор|" у раз| 1стотного пору1шення договору друго1о стороно}о та в
|нш:их випадках, встановлених договором або законом. 1стотним е таке
поруш1ення стороно}о договору' коли внасл|док завдано[ цим 1шкоди друга
сторона значнок) м1рото позбав.т1яеться того' на що вона розраховув€}ла при
укг[аденн| договору. (ч. 2 ст. 651 1щ }кра!ни)
3г|дно з| ст. 782 1д{ 9кра!ни, наймодавець мае право в1дмову1ту1ся в!д
договору найму 1 вимагати повернення рен1, якщо наймач не вносить плату за
користування р1ннто протягом щьох м|сяц|в п!дряд.
раз| в|дмови
наймодавця в|д договору найтшу догов|р е роз|рваним з моменту одер)кання
наймачем пов|домлення наймодавця про в!дмову в!д договору.
й|сцевий господарський с}д д!й:шов в!рного висновку про [€, що
матер1аллами справи було встановлено фатст несплати в1дпов!дачем орендно|
плати протягом трьох м|сяц|в п1дряд. Брахову[очи встановлений та доведений
факт поруш]енн'{ в|дпов|дачем умов договору оренди, а саме систематично|
несплати орендних плате>к!в, що е !стотното р[ово}о договору, м!сцеьий
господарський суд правом|рно задовольнити позов в частин| вимоги про
роз|рвання договору оренди механ!зм|в в|д 01 .01 .2008 року ]\гэ 26.
Р|тшення м|сцевого господарського суду п!длягае з€}пи1шенн}о без зм|н в
частин| з4доволення позову про роз|рвання договору оренди.
Б|дпов|дно до ст. 49 гпк 9кра|ни апеляц|йний господарський суд
зд|йонтое перерозпод!л судових витрат пропорц|йно до задоволених позовних
вимог.
Апеляц1йна скарга |{рА1 ,,Бнергош:ляхбудмеханйц1я" п1длягас
частково}'у задоволенн1о.
1(еру'очись ст.ст. 49,99, 101, 103, |04, 105 гпк }кра!ни |(и!вський
апе.тиц \ину|и господарськи|1 су д _
допускаеться ли1ше за згодото стор1н,

у

_

о9

1.

9

Апеляц!й}у

9

постА}{ФБ[Б:
скарц
|{риватного

акц|онерного товариства
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,,Ёнерготплл<будтлехшт1зацй,' на р|тпення пооподарського судг м|ста 1(иева
0|.04'2014 ро19 по страв1 }{э 910||6з\/14 задовольнити
2. Р1цлення г0сподарськог0 суду м!ота (иева в!д 01.04.2014 роч по
справ| !т[э 9|0116з\/|4 окасРати в частин1 пункг1в 2, 4
резолтотпвно] частини
та
грийпляти
нове
по
справ1,
р1тпення
якт,:пл в|ддловити в задоволенн|
р!тпення
позову в ц!й частин1.
3. 8 частин! пункг|в 1, 3, 5 резолтотивно] частини р|плешття за.тлтдцити без
зм1н.

частково.

4. €тягнути

д

1

з

|[риватного
акц|онерного
товариства
,,Бнерго1пляхбулмехан|зац!я'' (02660, м. |(и!в, вул. ||ух1вська' 1_А,
!дентиф|кац|йний код з0406244) на користь |{убл!нного акц|онерного
товариства ,,}кренергобудмехан|зац!я" (07300, 1{и!вська область, м.
Бигпгород, вул. |[ромислова 4' |дентиф!кац!йний код 046з0672) | 2|8 (одну
тисячу дв|ст1 в|с1мнадцять) щн. 00 коп. судового збору за розг]1яд позовнот
заявут.

5. €тягнути

з

|{убл|нного акц!онерного

',*

товариства

}{,

,,}кренергобудмехан1зац|я'' (07300, (и?вська область, м. 3иппгород, вул.
|[ромислова 4, 1дентиф|кац|йний код 046з0672) на користь |{риватного
акц1онерного товариства ,,Бнерго1шляхбудмехан|зац!я'' (02660, м. 1(и|в, вул.
|[ух1вська' 1-А, |дентиф1кац1йний код з0406244) 1 818 (одгу ту|сячу в|с|мсот
в|с|мнадцять) грн. 01 коп. судового збору за розгляд апеляц|йно] скарги.
6. Бидану виконавчих документ!в дору{ити господарському суду м|ота
(иева.

.

€праву

повернути до господарського суду м1ста 1{иева.
|1останова на6ирае законнот сили з дня[| прийняття.
|1овний текст постанови п|дписано 22.05.20|4
7

]\9 9 |011,6з1.114
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