
Апеляційний суд м. Києва 
м. Київ, вул.. Солом’янська 2 «А»

Апелянт
(Позивач):

Приватне підприємство «Віталфарма»,
код ЄДРПОУ 30108220,
юридична адреса: м. Київ, вул. Святошинська, 2;
фактична адреса: м. Київ, провулок Радищева, 19.

Адреса для пошти: 
01010, м. Київ, Провулок Інженерний, 4Б.
Юридична фірма «FOX».
Для Марініча В.К.

Представник
Апелянта:

Марініч  Володимир Костянтинович, 
заступник директора Юридичної фірми «FOX»,
мешкає за адресою: 
03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 16, кв. 54. 
Тел.: 067 694 28 74.

Адреса для пошти: 
01010, м. Київ, провулок Інженерний, 4Б.
Юридична фірма «FOX».
для Марініча В.К.

Відповідач: Петрашко Сергій Ярославович, 
ідентифікаційний номер 2780003494,
мешкає за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 
26/41, кв. 49,
тел. невідомий. 

Справа №:              22-3486/2011

Суддя:                      В.Г. Диба

Додаткові пояснення
до апеляційної скарги

на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. 
у справі № 2-3122/10

26.11.2010 р.  суддею Шевченківського районного суду  м.  Києва Волошиним В.О.  було
ухвалено рішення про відмову у задоволенні позову Приватного підприємства «Віталфарма» до
Петрашко Сергія Ярославовича про відшкодування збитків.

Вважаємо,  що  судом першої  інстанції  при  ухваленні  Рішення  неповно  з’ясовано
обставини  справи,  що  мають  значення  для  справи,  неправильно  застосовано  норми
матеріального права та порушено норми процесуального права, в зв’язку із наступним.

24  червня  2008  року  між  фізичною  особою  громадянином  України  Петрашко Сергієм
Ярославовичем (паспорт серія КА 444951, виданий 13.06.1997 року Шевченківським РВ ЛМУ
УМВС України у Львівській обл., мешкає за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 26/41, кв.
49,  ідентифікаційний  номер  2780003494)  та приватним  підприємством  «Віталфарма»  (код
ЄДРПОУ 30108220), в особі директора Сьомака В. С., відповідно до положень статей 11, 207,
208, 213, 509, 510, 524-527, 530, 533, 626-629, 631, 632, 635, 637, 638-642, 647, 655-657, 659-662
ЦК України було укладено попередній договір. 

04  липня  2008  року  у  вищевказаний  попередній  договір  було  належним  чином  та  у
відповідності до вимог законодавства України внесено зміни, шляхом викладення його в новій
редакції.

Julia urist
Підсвічування



Положеннями  пунктів  2.2.1.  і  2.2.2.  попереднього  договору,  із  внесеними  змінами,
визначено предмет основного договору – цілісний  майновий  комплекс  загальною площею 8
261  кв.  м.,  що  знаходиться  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Малинська,  буд.  1,  та  складається  з
наступного:

будівлі: 
- адміністративна будівля площею 390 кв.м.;
- будівля площею 663 кв.м.;
- будівля № 5 площею 390 кв.м.;
- диспетчерська площею 153 кв.м.;
- будівля площею 360 кв.м.;
- складське приміщення площею 360 кв.м.;
- будівля - арочна площею 945 кв.м.;
- будівля - навіс площею 720 кв.м.;
- будівля – навіс площею 576 кв.м.;
- будівля – навіс площею 1728 кв.м.;
- гараж площею 220 кв.м.;
- будівля - ангар площею 180 кв.м.;
- залізобетонна будівля площею 900 кв.м.;
- складська будівля площею 676 кв.м.,

а також наступне майно:
- трансформаторна підстанція;
- ливнева каналізація;
- залізнична вітка;
- упорядкування майданчика і під’їзних шляхів;
- продовження залізничної вітки;
- каналізація;
- тепломережа;
- залізобетонний паркан;
- загородження;
- блок-пост;
- відкритий майданчик;
- відкритий майданчик для зберігання вантажів;
- бензозаправка.

Також, положеннями пункту 2.2.1 попереднього договору передбачено, що при укладенні
основної угоди купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, може змінюватись лише площа
будівель і споруд, які входять до цілісного майнового комплексу.

При  цьому,  попереднім  договором  не  передбачено  можливість  зміни  найменування,
характеристик,  типу,  функціонального  призначення,  кількості,  переліку  та  назви  зазначених
будівель  і  споруд,  які  входять  до  цілісного  майнового  комплексу,  а  також  не  передбачено
можливість зміни загальної площі цього цілісного майнового комплексу.

Положеннями пункту 1 попереднього договору, із внесеними змінами, встановлено термін
укладання основного договору купівлі-продажу цілісного майнового  комплексу - двадцять днів
з  моменту  набуття  його  у  власність  Петрашком  С.  Я.  При  цьому,  приватне  підприємство
«Віталфарма»,  у  разі  набуття  Петрашком С.  Я.  цілісного майнового  комплексу у власність,
повинно укласти з ним основний договір щодо набуття цього комплексу вже у свою власність в
строк до 25 липня 2008 року. 

Положеннями пункту 2.3. попереднього договору встановлено ціну основного договору –
вартість  цілісного  майнового  комплексу  у  розмірі  42 647 049,  38  грн.,  із  визначенням  її
еквіваленту у розмірі 8 793 750 дол. США.



При цьому, положеннями пункту 2.4.  попереднього договору встановлено строк оплати
ціни основного договору – в день підписання та нотаріального посвідчення цього основного
договору.

Таким чином, приватним підприємством «Віталфарма» і Петрашком С. Я. було узгоджено
в попередньому договорі всі істотні умови основного договору.

В  якості  умови  укладання  основного  договору,  стосовно  приватного  підприємства
«Віталфарма»,  положеннями  пункту  5  попереднього  договору  встановлено,  що  приватне
підприємство «Віталфарма» повинно в строк до 07 липня 2008 року перерахувати на рахунок
Петрашко  С.  Я.  грошову  суму  у  розмірі  969 940,00  грн.,  із  визначенням  її  еквіваленту  в
іноземній валюті – 200 000 доларів США.  

04.07.2008 року, у відповідності до вимог пункту 5 попереднього договору й вимог статей
526,  527,  530,  532  і  533  ЦК  України,  а  також  на  підтвердження  своїх  зобов’язань  і  на
забезпечення їх виконання, приватним підприємством «Віталфарма» перераховано на рахунок
Петрашко  С.  Я.  грошову  суму  у  розмірі  969 940,00  грн.,  що  підтверджується  платіжним
дорученням від 04.07.2008 року за № 4814 і довідкою ВАТ «Укрексімбанку», що знаходяться в
матеріалах  справи,  а  також  цей  факт  визнано  представником  Петрашко  С.  Я.  у  судовому
засіданні при розгляді справи судом першої інстанції.

Таким чином, приватним підприємством «Віталфарма» виконано всі необхідні з його боку
дії, які є умовами для укладання основного договору. 

В свою чергу, в якості умови укладання основного договору, стосовно Петрашко С.Я.,
положеннями попереднього договору встановлено, що Петрашко С. Я. повинен був  протягом
строку,  встановленого  для  укладення  основного  договору  (тобто  до  25  липня  2008  року)
виконати наступне.

Відповідно до положень пункту 3 попереднього договору, Петрашко С. Я. повинен був
придбати  у  свою  власність  предмет  основного  договору  –  цілісний  майновий  комплекс
загальною площею 8 261 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. 1, та
який складається із будівель, споруд та іншого майна, згідно переліку, встановленому пунктами
2.2.1. і 2.2.2. попереднього договору. 

Відповідно до положень пункту 3 попереднього договору, Петрашко С. Я. повинен був
відкрити на своє ім’я рахунок у Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк», для розрахунків за
договором.  

Відповідно до положень пункту 4 попереднього договору, Петрашко С. Я. повинен був
підготувати за свій рахунок документи, які необхідні для нотаріального посвідчення основного
договору згідно вимог чинного законодавства.  Тобто,  Петрашко С. Я. повинен був  не тільки
придбати цілісний майновий комплекс,  а і зареєструвати право власності на нього належним
чином, відповідно до положень статей 210 і 334 ЦК України та Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Відповідно до положень пункту 14 попереднього договору, Петрашко С. Я. повинен був
передати приватному підприємству «Віталфарма» оригінали письмових повідомлень від імені
закритого  акціонерного  товариства  «Київмашпостачзбут»  (яке  на  момент  укладення
попереднього  договору, було  власником та  орендодавцем  нерухомого  майна,  що  входить  до
складу  цілісного  майнового  комплексу)  про  припинення  кожного  діючого  договору  оренди
нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. № 1.

Також,  відповідно  до  положень  пункту  14  попереднього  договору,  Петрашко  С.  Я.
повинен був передати приватному підприємству «Віталфарма» повідомлення від імені закритого
акціонерного товариства «Київмашпостачзбут» про не продовження кожного договору оренди
нерухомого  майна  на  новий строк,  на  адреси  та  реквізити  кожного з  орендарів  нерухомого
майна  (або  частини  нерухомого  майна),  з  відміткою  кожного  орендаря  про  отримання  на
адресованому йому повідомленні. При цьому, відповідна відмітка про отримання повідомлення
про  припинення  договору оренди  повинна  була  бути  засвічена  підписом керівника  кожного
орендаря та скріплена печаткою відповідної юридичної особи.



Вважаємо, що Петрашко С.  Я.  не виконав жодної  із  умов попереднього договору, що
призвело до неможливості укладення основного договору купівлі-продажу цілісного майнового
комплексу у встановлений строк до 25 липня 2008 року.

Петрашком С.Я. не надано жодних доказів, які можуть підтвердити виконання ним умов
попереднього договору. 

При цьому,  вважаємо, що  наданий суду договір про купівлю-продаж Петрашком С. Я.
цілісного майнового  комплексу  не  може бути прийнятий судом в якості  доказу виконання
Петрашком С. Я. умов попереднього договору, так як цей договір про купівлю-продаж, навпаки,
свідчить про невиконання Петрашком С. Я. умов попереднього договору, тому що відповідно до
нього, Петрашко С.Я. набув права власності на вищезазначений цілісний майновий комплекс
лише після  29.07.2008 року, що є значно пізніше 25.07.2008 року – тобто вже після  спливу
терміну укладення основного договору, встановленого у попередньому договорі. 

Таким  чином,  Петрашко  С.  Я.  не  набув  у  строк  до  25  липня  2008  року  (який
встановлений  попереднім  договором  для  укладення  основного  договору)  у  свою  власність
предмет основного договору – цілісний майновий комплекс загальною площею 8261 кв. м., що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. 1, та який складається із будівель, споруд
та іншого майна, згідно переліку, встановленому пунктами 2.2.1. і 2.2.2. попереднього договору

Даний факт свідчить про невиконання Петрашком С. Я. умови щодо придбання ним у
свою  власність  цілісного  майнового  комплексу,  яка  встановлена  положеннями  пункту  3
попереднього договору та є необхідною умовою для укладення основного договору.

Крім того, перелік, типи, функціональне призначення, характеристики, кількість та назва
будівель і споруд, отриманих Петрашко С.Я. у власність за вищевказаним Договором купівлі-
продажу  від  29.07.2008  року  і  запропонованих  для  продажу  до  приватного  підприємства
«Віталфарма», не відповідає переліку, типам, функціональному призначенню характеристикам
та типам будівель і споруд, визначеним в пунктах 2.2.1. і 2.2.2. попереднього договору, зокрема
невідповідність будівель-навісів, які в пункті  1 договору купівлі-продажу від 29.07.2008 року
віднесені до споруд, а не до будівель, як це передбачено в попередньому договорі. 

На  нашу  думку,  зазначена  невідповідність  має  суттєве  значення  стосовно
функціональних  призначень  приміщень  та  їх  ціни,  оскільки,  згідно  Наказу  Міністерства
регіонального  розвитку  та  будівництва  України  «Рекомендації  зі  страхування  ризиків  у
виробництві» від 30.05.2008 р. за № 230, будівлі – це будівельна система,  яка складається з
несучих або сполучених конструкцій.

В  свою  чергу,  відповідно  до  положень Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про
затвердження Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна»  від 28.10.2004 року за
№  1442,  споруда -  це  земельні  поліпшення,  що  не  належать  до  будівель  та  приміщень,  а
призначені для виконання спеціальних технічних функцій

До того ж, загальна площа цілісного майнового комплексу отриманого Петрашко С.Я. у
власність за вищевказаним Договором купівлі-продажу від 29.07.2008 року і запропонованого
для  продажу  до  приватного  підприємства  «Віталфарма»,  складає  5018,60кв.м.,  що  значно
менше  площі  цілісного  майнового  комплексу  розміром  8261  кв.  м.,  про  який  сторони
домовились укласти основний договір в попередньому договорі. 

При цьому, положеннями попереднього договору (зокрема в пункті 2.2.1.) передбачено
можливість  зміни  площі  будівель  та  споруд  в  основному  договорі,  але  не  передбачено
можливість  зміни  загальної  площі  цілісного  майнового  комплексу,  а  також  не  передбачено
можливість  зміни  переліку, типів,  функціонального призначення,  характеристик,  кількості  та
назви будівель і споруд в основному договорі. Тобто, перелік, типи, характеристики, кількість та
назва будівель і споруд, а також загальна площа цілісного майнового комплексу в основному
договорі  повинні  повністю  відповідати  відомостям  про  них,  зазначених  у  попередньому
договорі. 

В зв’язку із зазначеним, вважаємо, що Петрашко С. Я. не набув у строк до 25 липня 2008
року, встановлений попереднім договором для укладення основного договору, у свою власність
предмет основного договору – цілісний майновий комплекс загальною площею 8261 кв. м., що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. 1, та який складається із будівель, споруд
та іншого майна, згідно переліку, встановленому пунктами 2.2.1. і 2.2.2. попереднього договору.



Даний факт свідчить про невиконання Петрашком С. Я. умови щодо придбання ним у
свою  власність  цілісного  майнового  комплексу,  яка  встановлена  положеннями  пункту  3
попереднього договору та е необхідною умовою для укладення основного договору.

Крім того, відповідно до штампів Київського міського бюро технічної інвентаризації  на
технічному паспорті на  цілісний  майновий  комплекс,  поточна  інвентаризація  цілісного
майнового комплексу для реєстрації на нього права власності відбулася лише 16 вересня 2008
року,  тобто  вже  після  спливу  терміну  укладення  основного  договору,  встановленого  у
попередньому договорі. Іншої інформації щодо реєстрації Петрашком С. Я. права власності на
цілісний  майновий  комплекс,  після  якої  можливо  укладення  і  нотаріальне  оформлення
основного договору, суду не надавалось. 

Таким чином, вважаємо, що Петрашко С. Я. не підготував документи, які необхідні для
нотаріального посвідчення основного договору згідно вимог чинного законодавства, у строк до
25 липня 2008 року, встановлений попереднім договором для укладення основного договору.

Даний факт свідчить про невиконання Петрашком С. Я. умови для укладення основного
договору  щодо  придбання  ним  у  свою  власність  цілісного  майнового  комплексу,  яка
встановлена положеннями пункту 4 попереднього договору.

Крім того, Петрашком С. Я.  не відкрито на його ім’я рахунку у Київській міській філії
АКБ «Укрсоцбанк», для розрахунків за договором, у строк до 25 липня 2008 року, встановлений
попереднім договором для укладення основного договору.

Також,  Петрашком  С.  Я.  не  передано  у  строк  до  25  липня  2008  року, встановлений
попереднім  договором  для  укладення  основного  договору,  приватному  підприємству
«Віталфарма» оригіналів письмових повідомлень від імені закритого акціонерного товариства
«Київмашпостачзбут» про припинення кожного діючого договору оренди нерухомого майна (що
знаходиться за адресою:  м. Київ,  вул.  Малинська,  буд.  № 1),  і  не передано ним приватному
підприємству  «Віталфарма»  повідомлень  від  імені  закритого  акціонерного  товариства
«Київмашпостачзбут»  про  не  продовження  кожного  договору  оренди  нерухомого  майна  на
новий  строк,  на  адреси  та  реквізити  кожного  з  орендарів  нерухомого  майна  (або  частини
нерухомого  майна),  з  відміткою  кожного  орендаря  про  отримання  на  адресованому  йому
повідомленні,  яка  засвічена  підписом  керівника  кожного  орендаря  та  скріплена  печаткою
відповідної юридичної особи.

Даний факт свідчить про невиконання Петрашком С. Я. умов для укладення основного
договору, які встановлені положеннями пунктів 3 і 14 попереднього договору.

Невиконання Петрашком С.Я. належним чином умов та своїх зобов’язань за попереднім
договором,  призвело  до не укладення основного договору в  строк  до 25 липня 2008 року -
встановлений попереднім договором термін для укладення основного договору, що в свою чергу
призвело до неможливості  виконання своїх зобов’язань щодо укладення основного договору
приватним підприємством «Віталфарма».

Петрашко С.Я. не надав доказів, що могли би довести відсутність вини Петрашко С.Я. у
невиконанні  ним  умов попереднього договору та не набутті  у власність цілісного майнового
комплексу.

Таким чином, на нашу думку, Петрашко С. Я. не виконав умови попереднього договору,
що встановлені для укладення основного договору положеннями пунктів 1, 2.2.1, 2.2.2., 3, 4 і 14
Попереднього договору.

В свою чергу, відповідно до вимог пункту 13 попереднього договору, при не виконанні
Петрашком  С.  Я.  умов  попереднього  договору  чи  не  набутті  ним  у  власність  цілісного
майнового комплексу у зазначений в договорі строк, тобто до 25 липня 2008 року, а також у
випадку  відмови  Петрашко  С.  Я.  від  підписання  та  нотаріального  посвідчення  основного
договору,  Петрашко  С.  Я.  зобов’язаний  повернути  приватному  підприємству  «Віталфарма»
грошову суму  у  розмірі  400 000  доларів  США,  яка  розраховується  у  гривнях  за  офіційним
курсом долару США на день платежу, що відповідає вимогам статей 524 і 533 ЦК України. 

Вважаємо,  що  для  повернення  Петрашком  С.Я.  на  користь  приватного  підприємства
«Віталфарма» грошової суми у розмірі 1 939 880 грн. (еквівалент якої встановлений попереднім



договором  у  розмірі  400 000  дол.  США),  положеннями  пункту  13  попереднього  договору
жодним чином не обумовлено наявність одночасно всіх перелічених в ньому підстав, а навпаки,
- достатньою підставою для повернення зазначеної суми є наявність лише однієї з наступних
умов: невиконання умов попереднього договору або не набуття Продавцем (тобто, Петрашко
С.Я.) у власність цілісного майнового комплексу у зазначений в попередньому договорі строк, а
також  відмова  Петрашко С.Я.  від  підписання  та  нотаріального  посвідчення  основної  угоди
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу.

При цьому, Петрашко С.Я. одночасно і  не виконав умови попереднього договору, і не
набув у власність цілісний майновий комплекс, тобто на момент розгляду справи судом першої
інстанції  вже існувало  дві  підстави  для повернення  Петрашком С.Я.  на  користь  приватного
підприємства «Віталфарма» коштів у сумі, що відповідає її еквіваленту у розмірі 400 000 дол.
США, та яка розраховується у гривнях за офіційним курсом долару США на день платежу, що в
свою чергу відповідає вимогам статей 524 і 533 ЦК України.

Таким  чином,  на  нашу  думку,  не  набуття  Петрашком  С.  Я.  у  власність  цілісного
майнового комплексу, у відповідності до вимог, встановлених положеннями пунктів 1, 2.2.1. і
2.2.2. попереднього договору, а також не виконання ним інших умов попереднього договору,
встановлених  для  укладення  основного  договору, є достатньою  підставою  для  стягнення  з
Петрашко  С.Я.  на  користь  приватного  підприємства  «Віталфарма»  суми  коштів  у  розмірі
400 000 дол. США, яка розраховується у гривнях за офіційним курсом долару США на день
платежу, що в свою чергу відповідає  вимогам статей  524 і  533 ЦК України та  положенням
пункту 13 попереднього договору.

Крім того,  на нашу думку, згідно положень статті 614 ЦК України, Петрашко С.Я несе
відповідальність за невиконання умов попереднього договору.

При цьому, саме Петрашко С. Я., згідно вимог пункту 2 ст. 614 ЦК України, зобов’язаний
довести відсутність вини у своїх діях стосовно не виконання умов попереднього договору щодо
укладення основного договору.

В свою чергу, Петрашком С.Я.  не було надано жодних доказів,  що могли би довести
відсутність вини Петрашко С.Я. у невиконанні  ним умов попереднього договору та не набутті
ним у власність цілісного майнового комплексу у строк, встановлений попереднім договором
для укладення основного договору.

Таким  чином,  вважаємо,  що  Петрашко  С.Я.,  який  не  виконав  умови  попереднього
договору, є таким, що не набув у власність цілісний майновий комплекс у строк до 25 липня
2008  року,  встановлений  положеннями  пункту  1  попереднього  договору  для  укладення
основного договору, а також невиконав інші умови, встановлені пунктами 1., 2.2.1., 2.1.2., 3, 4,
13 та 14 попереднього договору.

Представник апелянта на підставі довіреності -
заступник директора Юридичної фірми «FOX»                                             В. К. Марініч

«21» березня 2011 року


