
Шевченківський районний суд м. Києва 
04119, м. Київ, вул. Білоруська, 13

Позивач за первісним позовом
(Відповідач за зустрічним позовом):

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

Адреса  для  листування  (отримання  пошти
Позивачем від суду):
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 4.
Приватне підприємство «Юридична фірма «ФОКС»/ 
для Сьомака В. С.

Представник позивача за первісним
позовом 

(Відповідача за зустрічним позовом):

Громадянин України,
Марініч Володимир Костянтинович,
за  довіреністю  (згідно  положень  статей  40  і  42
Цивільного процесуального кодексу України)
Ідентифікаційний номер: 2662300392
Проживає за адресою:03056, м. Київ, 
вул. Кудряшова, буд. 16, кв. 54
Тел.: (044) 288-87-72

Адреса  для  листування  (отримання  пошти
Позивачем від суду):
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 4.
Приватне підприємство «Юридична фірма «ФОКС»/ 
для Марініча В. К.

Відповідач за первісним позовом,
(Позивач за зустрічним позовом):

Треті особи:

Справа:

Суддя:

Петрашко Сергій Ярославович,
Ідентифікаційнийномер 2780003494,
мешкає за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 
буд. 26/41, кв. 49.
Засобі зв’язку: невідомі.

Приватний нотаріус  Лисенко О. О.
01054, м. Київ, вул. Воровського, 31-а, оф.18.

№761/11561/13-ц

А. І. Саадулаєв

ЗАПЕРЕЧЕННЯ
проти зустрічного позову (з урахуванням змін до зустрічного позову), а також

правова позиція Позивача на пояснення Відповідача

В  провадженні  судді  Шевченківського  районного  суду  міста  Києва  Саадулаєва  А.  І.
знаходиться  справа   №  761/11561/13-ц  за  позовом  Приватного  підприємства  «Віталфарма»  до
Петрашка Сергія Ярославовича про відшкодування збитків та зустрічним позовом Петрашка Сергія
Ярославовича до Приватного підприємства «Віталфарма» (третя особа – Приватний нотаріус Лисенко
О.О.), про визнання недійсним пункту договору і про визнання договору купівлі-продажу укладеним. 

У зв’язку із зазначеним, вважаємо за необхідне надати суду наступні заперечення стосовно
вимог Петрашка Сергія Ярославовича за зустрічною позовною заявою (з урахуванням зміни предмету
зустрічного позову) та викласти правову позицію Приватного підприємства «Віталфарма» стосовно
пояснень, наданих представником Петрашка С.Я.
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З метою забезпечення читабельності  документу, при викладені обставин справи та наданні
нормативного обґрунтування застосовано наступні терміни:

Місцевий суд – Шевченківський районний суд міста Києва;
Апеляційний суд – Апеляційний суд міста Києва;
ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ВСУ – Верховний суд України;
ЦКУ –  Цивільний кодекс України, затверджений Законом України від 16 січня 2003 року,

№435-IV;
ЦПК  – Цивільний  процесуальний  кодекс  України, затверджений  Законом  України  від

18.03.2004,  № 1618-IV;
Попередній договір – попередній договір,  укладений 24.06.2008 р.  між ПП«Віталарма» та

Петрашко С.Я. (із змінами від 04 липня 2008 р);
Основний  договір –  договір  купівлі-продажу,  який  ПП  «Віталфарма»  та  Петрашко  С.Я.

зобов’язались укласти згідно попереднього договору від 24.06.2008 р.;
Цілісний майновий комплекс – майно, стосовно якого Приватне підприємство «Віталфарма»

та  Петрашко  С.Я..  уклали  Попередній  договір  від  24.06.2008  р.  та  зобов’язались  укласти  в
майбутньому основний договір купівлі-продажу, та яке повинно знаходитись за адресою м. Київ, вул.
Малинська, буд. 1, загальною площею 8 261 кв.м., і складатися з наступного: 

- 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.

_______________________________________________________________________________________

1. Стосовно  наданих  Відповідачем (Позивачем  за  зустрічним  позовом)  пояснень,
вважаємо, за необхідне зазначити наступне.

В поясненнях, які надано  Відповідачем (Позивачем за зустрічним позовом), наведено нові
підстави і нове нормативне обґрунтування для нового предмету зустрічного позову, який заявлено за
заявою про зміну предмету зустрічного позову.
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При цьому, в поясненнях заявлено не лише нові обставини справи (довідка БТІ, опис майна,
опис  дій  по  виконанню  Попереднього  договору,  підстави  для  визнання  Основного  договору
укладеним,  тощо),  а  і  нове  нормативне  обґрунтування  (статті  614  та  635  ЦКУ,  тощо).

В свою чергу, відповідно до роз’яснення  Пленуму Вищого господарського суду  України в
пункті 3.12. Постанови від 26.12.2011 року за № 18, підставою позову вважається наступне.

«Підставу  позову  становлять  обставини,  якими  позивач  обґрунтовує  свої  вимоги  щодо
захисту права та охоронюваного законом інтересу.

…..
Разом з тим не вважаються зміною підстав позову доповнення його новими обставинами при

збереженні  в  ньому  первісних  обставин  та  зміна  посилання  на  норми  матеріального  чи
процесуального права.  Водночас  і  посилання суду в рішенні на інші норми права,  ніж зазначені  у
позовній заяві, не може розумітися як вихід суду за межі позовних вимог.»

Крім того, в пункті 9 Постанови Пленуму Верховного суду України за №5 «Про застосування
норм цивільного процесуального законодавства,  що регулюють  провадження у справі  до судового
розгляду»  від  12.06.2009  звернуто  увагу  суддів  на  те,  що  оскільки  підставою  позову є  фактичні
обставини,   що  наведені  у  заяві,  то  зазначення  позивачем  конкретної  правової  норми  на
обґрунтування позову не є визначальним при вирішенні судом питання про те,  яким законом слід
керуватися при вирішенні спору.

При  цьому,  Місцевий  суд,  в  особі  судді  Саадулаєва  А.  І.,  приймаючи  зустрічний  позов,
зазначив, що підставами позову також є зазначені у ньому норми права.

Таким чином, вважаємо, що у своїх поясненнях Відповідач (Позивач за зустрічним позовом)
заявив  нові  підстави  для  позову,  після  того  як  він  змінив  предмет  позову  у  заяві  про  змінення
предмету зустрічного позову.

На  підставі  вищевикладеного,  вважаємо,  що  Місцевий  суд повинен  не  брати  до  уваги
пояснення, внаслідок того, що законодавством не передбачено одночасну зміну підстав та предмету
позову.

2. Стосовно вимог Відповідача у зустрічному позові (з урахуванням заяви про зміну предмета
зустрічного  позову)  щодо  визнання  укладеним  договору  купівлі-продажу  Цілісного  майнового
комплексу  між  Позивачем та  Відповідачем  (сторінка  5,  абзац   2  заяви  про  зміну  предмету
зустрічного позову), вважаємо за необхідне зазначити наступне.

В першу чергу, необхідно зазначити, що в зустрічному позові (з урахуванням заяви про зміну
предмета  зустрічного  позову),  наведено  лише  перелік  статей  ЦКУ і  взагалі  відсутні  будь-які
обставини і факти та будь-яке нормативне обґрунтування, пов’язане з позовними вимогами.

Однак, враховуючи можливість прийняття Місцевим судом незаконних рішень та незаконного
використання  нових  підстав,  що  надані  у  поясненнях,  вважаємо  за  необхідне  надати  наступний
коментар  до  інформації,  яку  викладено  у  поясненнях  та  у  заяві  про  зміну предмету зустрічного
позову, стосовно визнання укладеним договору купівлі-продажу. 

У поясненнях  Відповідач зазначає перелік майна за довідкою БТІ без будь-яких посилань на
перелік майна, що зазначений у Попередньому договорі, та на підставі цього стверджує, що придбав
Цілісний майновий комплекс, який відповідає умовам Попереднього договору (сторінка 2, абзац 3
пояснення),  але  який  за  своїми  характеристиками  відрізняється  від  майна  Цілісного  майнового
комплексу, описаного в Попередньому договорі (сторінка 2 пояснення).

Зазначені  твердження  та  вимоги  Відповідача є  безглуздими,  такими,  що  протирічать  одне
одному та не мають жодного правового підґрунтя, зважаючи на наступне.

Відповідно до положень пунктів 1 і 3 Попереднього договору, Відповідач повинен був в строк
до  25.07.2008  року  придбати  та  у його власності  повен  був  знаходитись,  на  момент  укладення
Основного  договору, 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. 

Однак,  на  дату 25.07.2008 року,  Відповідач не  мав  у  своїй  власності  жодного нежитлового
нерухомого майна, і вже на цих підставах, він вважається таким, що не виконав умови Попереднього
договору.
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Відповідач надав  Місцевому  суду договір  від  29.07.2008 року  про  купівлю-продаж  ним
невідомого Позивачу комплексу будівель та споруд площею 5018,60 кв. м.  без визначення розміру
земельної ділянки (звертаємо вашу увагу, що Позивачу навіть оригінал цього договору не наданий
для ознайомлення і підтвердження по сьогоднішній день). Зазначений договір від 29.07.2008 року про
купівлю Відповідачем комплексу будівель та споруд не відповідає умовам Попереднього договору і
не може бути предметом Основного договору в зв’язку із наступним.

По-перше.   Загальна площа комплексу будівель  та  споруд, отриманого Відповідачем у
власність за  вищевказаним Договором купівлі - продажу від 29.07.2008 року, і запропонованого для
продажу Позивачу,  складає 5018,60 кв.м.,  що на  три  тисячі  квадратних  метрів менш 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  лише  можливість  зміни  площі  самих  будівель  та  споруд  в
Основній  угоді,  але  не  передбачено  можливість  зміни  загальної  площі  Цілісного  майнового
комплексу. Тобто, загальна площа Цілісного майнового комплексу в Основному договорі  повинна
повністю відповідати площі, зазначеної у Попередньому договорі. 

 (Скажіть будь-ласка, за якими нормами права і чому  Позивач повинен купувати майно, за
ціною визначеною у Попередньому договорі, яке на три тисячі квадратних метрів менш ніж те, яке
він планував купити і  про яке вони домовлялись з Відповідачем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). 

По-друге. Перелік,  типи,  функціональне  призначення,  характеристики,  кількість  та  назва
будівель і споруд, отриманих Відповідачем у власність за вищевказаним Договором купівлі-продажу
від  29.07.2008  року  і  запропонованих  для  продажу Позивачу,  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. (Скажіть будь-ласка, за якими нормами права і чому  Позивач повинен
купувати  майно,  за  ціною  визначеною  у  Попередньому договорі, яке  відрізняється  за  типом  і
функціональним призначенням від  майна,  яке він планував  купити  і  про яке вони  домовлялись з
Відповідачем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).

При  цьому,  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 будівництві» від 30.05.2008 року за №
230, будівлі – це будівельна система, яка складається з несучих або сполучених конструкцій. 

В  свою  чергу,  відповідно  до  положень Постанови  КМ  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.

При цьому, положеннями Попереднього договору 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 Цілісного
майнового комплексу в  Основному договорі повинні повністю відповідати відомостям про них,
зазначених у Попередньому договорі. 

По-третє. Відповідач набув  права  власності  лише  на  частину  вищезазначеного  Цілісного
майнового комплексу і 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, і по
сьогоднішній день не повідомив Позивача про факт придбання навіть цього майна.  

Таким чином,  Відповідач не набув, ні  у строк до 25 липня 2008 року (який встановлений
Попереднім договором для укладення Основної угоди), ні на сьогоднішній день 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,  і
таким чином не міг укласти Основний договір стосовно всього Цілісного майнового комплексу, ні
в строк до 25.07.2008 р, та не може взагалі.

У  наданих  поясненнях  Відповідач стверджує  (сторінка  3,  абзаци  7  та  8  пояснення),  що
добросовісно  виконав усі свої зобов’язання за попереднім договором, які повинен був виконати на
відповідному етапі правовідносин.
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Однак,  такими  заявами  Відповідач вводить  Місцевий  суд в  оману,  у  зв’язку  з  тим,  що
Відповідачем добросовісно не виконано жодного зобов’язання  за  договором,  що підтверджується
наступним.

Відповідно до умов пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 і 14 Попереднього договору, сторони договору
зобов’язались укласти  Основний договір на  купівлю-продаж Цілісного майнового комплексу,  у
строк  двадцять  днів  з  моменту набуття  Петрашко  С.Я. у  власність  цього  Цілісного  майнового
комплексу, але  не пізніше 25.07.2008 р., для чого кожна із сторін повинна була виконати наступні
умови.

1. Петрашко  С.  Я. повинен  був,  до  моменту  укладення  Основного  договору, тобто  до
25.07.2008  року,  набути  право  власності  на  Цілісний  майновий  комплекс  загальною
площею  8 261 кв.  м.,  що знаходиться  за  адресою:  м. Київ,  вул.  Малинська,  буд.  1,  та
складається із будівель, споруд та іншого майна, згідно переліку, встановленому пунктами
2.2.1.  і  2.2.2.  Попереднього  договору,  і  який  повинен  був  бути  предметом  Основного
договору (згідно вимог пункту 2 Попереднього договору).

Петрашко С.  Я., для  підтвердження  виконання  своїх  зобов’язань,  надав  Місцевому
суду договір від 29.07.2008 року про купівлю-продаж ним невідомого Позивачу комплексу
будівель  та  споруд площею  5018,60 кв. м (звертаємо  вашу увагу,  що  Позивачу навіть
оригінал цього договору не наданий для ознайомлення і підтвердження по сьогоднішній
день).  Зазначений  договір  від  29.07.2008  року  про  купівлю  Відповідачем комплексу
будівель та споруд не відповідає умовам Попереднього договору і не може бути предметом
Основної угоди в зв’язку із наступним.

По-перше. Загальна площа комплексу будівель та споруд, отриманого Петрашко С.Я. у
власність за  вищевказаним Договором  купівлі  -  продажу від 29.07.2008  року  і
запропонованого для  продажу Позивачу,  складає 5018,60 кв.м.,  що на  три  тисячі
квадратних метрів менш площі Цілісного майнового комплексу розміром 8261 кв. м., про
який сторони домовились укласти Основну угоду в  Попередньому договорі. При цьому,
положеннями  Попереднього  договору (зокрема  в  пункті  2.2.1.)  передбачено  лише
можливість зміни площі  самих  будівель та споруд в Основній угоді, але не передбачено
можливість  зміни  загальної  площі  Цілісного  майнового  комплексу.  Тобто,  загальна
площа  Цілісного майнового комплексу в  Основній угоді повинна повністю відповідати
площі,  зазначеної у  Попередньому  договорі.  (Інакше,  скажіть  будь-ласка,  за  якими
нормами  права  і  чому  Позивач повинен  купувати  майно,  за  ціною  визначеною  у
Попередньому договорі,  але яке на три тисячі  квадратних метрів менш ніж те,  яке він
планував купити і  про яке вони домовлялись з Відповідачем !). 

По-друге. Перелік,  типи,  функціональне  призначення,  характеристики,  кількість  та
назва будівель і споруд, отриманих Відповідачем у власність за вищевказаним Договором
купівлі-продажу  від  29.07.2008  року  і  запропонованих  для  продажу Позивачу,  не
відповідають 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.
(Скажіть будь-ласка, за якими нормами права і чому Позивач повинен купувати майно, за
ціною  визначеною  у  Попередньому договорі, але  яке  відрізняється  за  типом  і
функціональним  призначенням  від  майна,  яке  він  планував  купити  і  про  яке  вони
домовлялись з Відповідачем!).

При цьому, 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 будівництві» від
30.05.2008 року за № 230, будівлі – це будівельна система, яка складається з несучих або
сполучених конструкцій. 

В  свою чергу, відповідно до положень Постанови  КМ 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.

При  цьому, положеннями  Попереднього договору не  передбачено можливість  зміни
переліку, типів, функціонального призначення, характеристик, кількості та назви будівель і
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споруд  в  основному договорі. Тобто,  перелік,  типи,  характеристики,  кількість  та  назва
будівель  і  споруд Цілісного майнового комплексу в  Основній угоді повинні повністю
відповідати відомостям про них, зазначених у Попередньому договорі. 

По-третє. Петрашко С. Я. набув права власності лише на частину вищезазначеного
Цілісного  майнового  комплексу і  лише  після  29.07.2008  року,  що  є  значно  пізніше
25.07.2008  року  –  тобто  вже  після  спливу  терміну  укладення  Основної  угоди,
встановленого у Попередньому договорі,  і по сьогоднішній день не повідомив Позивача
про  факт  придбання  навіть  цього  майна.  При  цьому,  Петрашко  С.  Я. завершив
оформлення  документів,  які  дозволили б  йому здійснити продаж цього майна  лише 16
вересня  2008 року  (підтверджено  Верховним судом України в Постанові  від  13.02.2013
року у цій справі, сторінка 3, останній абзац).

Таким  чином,  Відповідач не  набув, ні  у  строк  до  25  липня  2008  року (який
встановлений Попереднім договором для укладення Основної угоди), ні на сьогоднішній
день у свою власність предмет Основної угоди – 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,  і  таким  чином  не  міг  укласти  Основну  угоду
стосовно всього Цілісного майнового комплексу, ні в строк до 25.07.2008 р, та не може
взагалі.

2.  Петрашко  С.  Я. повинен  був,  до  моменту укладення  Основного  договору,  тобто  до
25.07.2008  року,  відкрити  на  своє  ім’я  рахунок  у  Київській  міській  філії  АКБ
«Укрсоцбанк»,  для  розрахунків  за  Основним  договором (згідно  вимог  пункту  3
Попереднього договору). 

Однак,  Відповідачем 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 Основної угоди. Більш того, на сьогоднішній день,
жодного  повідомлення  від  Відповідача про  відкриття  цього  рахунку  Позивачу не
надходило.

3. Петрашко С. Я. повинен був у строк, до моменту укладення Основного договору, тобто
до 25.07.2008 року, підготувати за свій рахунок документи, які необхідні для нотаріального
посвідчення  Основного  договору згідно  вимог  чинного  законодавства  України  (згідно
вимог пункту 4 Попереднього договору). 

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 ЦКУ та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. за № 1952-ІV. Однак, відповідно до
штампів  Київського  міського  бюро  технічної  інвентаризації  на  технічному паспорті  на
комплекс будівель та споруд, поточна інвентаризація Цілісного майнового комплексу для
реєстрації на нього права власності відбулася лише 16 вересня 2008 року, тобто вже після
спливу терміну укладення Основної угоди, встановленого у Попередньому договорі.

Таким  чином,  Петрашко  С.  Я. не  підготував  документи  на  Цілісний  майновий
комплекс, які необхідні для укладення Основної угоди, згідно вимог статей 209 і 635 ЦКУ
та  вимог Інструкції  про  порядок  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами  України,
затвердженої наказом Мін’юсту від 03.03.2004 р. за № 20/5, у строк до 25 липня 2008 року.

4. Петрашко С.  Я. повинен був  у  строк  до  25.07.2008 року передати  ПП «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
входить  до  складу  Цілісного  майнового  комплексу  (згідно  вимог  пункту  14
Попереднього договору).

Також,  Петрашко  С.  Я. повинен  був  у  строк  до  25.07.2008  року  передати  ПП
«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, що входить до
складу  Цілісного  майнового  комплексу  (або  частини  цього  нерухомого  майна),  з
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відміткою кожного орендаря про отримання на адресованому йому повідомленні (згідно
вимог пункту 14 Попереднього договору).

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.

Однак,  Відповідачем не  передано  у  строк  до  25  липня  2008  року,  встановлений
Попереднім договором для  укладення Основної  угоди, і  не  передано на  сьогоднішній
день, Позивачу 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  Позивачу 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 (в матеріалах справи відсутні  будь-які  належні докази про
направлення цих документів Позивачу та їх отримання).

5. ПП «Віталфарма» повинно було до 07.07.2008 року перерахувати на рахунок  Петрашко
С.  Я. грошову  суму  у  розмірі  969 640,00  грн.  (згідно  вимог  пункту  5  Попереднього
договору).  04.07.2008  року,  на  виконання  умов  частини  1  пункту  5  Попереднього
договору.  ПП  «Віталфарма» перерахувало  Петрашко  С.  Я. суму  коштів  у  розмірі
969 640,00 гривень і виконало всі необхідні з його боку дії, які є умовами для укладення
Основного договору, що підтверджується платіжним дорученням від 04.07.2008 року за №
4814. Верховним судом України визначено, що сплачена Позивачем сума коштів являється
завдатком (Постанова Верховного суду України від 13.02.2013 року у цій справі, сторінка 3,
передостанній абзац).

Таким чином,  ПП «Віталфарма»  виконало всі умови  Попереднього договору, а  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  (підтверджено Верховним судом України в Постанові  від 13.02.2013 року у цій
справі, сторінка 3, останній абзац).

Для  продавця,  яким  є  Петрашко  С.  Я.,  Попереднім  договором  встановлено  наступні
обов’язки на випадок, якщо Основний договір не буде укладено.

По  перше.  Згідно  з  положеннями першого речення  пункту  13  Попереднього договору,  у
випадку невиконання Петрашком С. Я. умов Попереднього договору чи не набуття Петрашко С. Я.
у власність Цілісного майнового комплексу в зазначений у Попередньому договорі строк (тобто, до
25.07.2008 року), Петрашко С. Я. зобов’язувався у строк до 20.08.2008 року сплатити покупцю (ПП
«Віталфарма») кошти у сумі, що еквівалентна 400 000 доларів США, що на день подання заяви про
збільшення позовних вимог складає 3 197 200, 00 гривень (згідно офіційного курсу валюти - 799,30
гривень за 100 доларів США).

По-друге. Згідно з положеннями останнього речення пункту 13 Попереднього договору, у разі
не укладення  Основного договору,  внаслідок невиконання  Петрашком С. Я. умов  Попереднього
договору або не набуття ним у власність  Цілісного майнового комплексу,  ПП «Віталфарма» має
право  відмовитись  від  укладання  Основного договору (що  вони  зробили до  судового  розгляду і
повторно в процесі судового розгляду),  а  Петрашко С. Я. повинен повернути  ПП «Віталфарма»
сплачені  відповідно  до  вимог  пункту  5  Попереднього  договору кошти  у  сумі,  що  еквівалентна
200 000 доларів США, що на день подання заяви про збільшення позовних вимог складає 1 598 600,
00 гривень (згідно офіційного курсу валюти - 799,30 гривень за 100 доларів США).

 Таким чином, у зв’язку з тим, що  Петрашко С. Я. в строк до 25.07.2008 року не набув у
власність  Цілісний  майновий  комплекс і  не  виконав  умови  пунктів  3,  4  і  14  Попереднього
договору, він був зобов’язаний до 20.08.2008 року повернути  ПП «Віталфарма»  кошти у сумі, що
еквівалентна  400 000  доларів  США,  відповідно  до  положень  першого  речення  пункту  13
Попереднього договору, і кошти у сумі, що еквівалентна 200 000 доларів США, відповідно до вимог
останнього речення пункту 13  Попереднього договору, що сукупно складає суму коштів у розмірі
600 000 доларів США.

У встановлений строк Петрашко С. Я. не сплатив кошти ПП «Віталфарма».
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У  зв’язку  з  вищезазначеним,  ПП  «Віталфарма» звернулося  до  Суду  першої  інстанції з
вимогами про стягнення з Петрашко С. Я. коштів:

-  у  сумі,  що  еквівалентна  400 000  доларів  США,  що  на  день  подання  заяви  про
збільшення позовних вимог складає  3 197 200,  00 гривень (згідно офіційного курсу
валюти -  799,30 гривень за  100 доларів США), що підлягають сплаті  згідно вимог
статті 526 Цивільного кодексу України та пункту 13 Попереднього договору, 
у  сумі,  що  еквівалентна  200 000  доларів  США,  що  на  день  подання  заяви  про
збільшення позовних вимог складає  1 598 600,  00 гривень (згідно офіційного курсу
валюти - 799,30 гривень за 100 доларів США), що підлягають сплаті  (поверненню)
згідно  вимог  статті  526  Цивільного  кодексу  України,  положень  пунктів  5  та  13
Попереднього  договору,  в  зв’язку  невиконанням  та  порушенням  Петрашко  С.  Я
пунктів 3, 4, 14 Попереднього договору.

На  підставі  вищевикладеного,  вважаємо,  що  первісний  позов  підлягає  задоволенню,  а
зустрічний позов не підлягає задоволенню.

У зв’язку із зазначеним та на підставі статей 8, 55 і 129 Конституції, статей 27,  38, 123, 124,
128,  205,  296,  209 та  210  ЦПК,  статей  2  та  7  Закону України «Про  судоустрій  і  статус  суддів»,
затверджений Законом України від 07.07.2010 р. за №2453-VI, та

з урахуванням положень статті 41 Конституції, статей 183, 361, 364 і  367 ЦКУ, 205, 206,  209
та 210  ЦПК,  а також Постанови Пленуму Верховного суду України №5 «Про застосування норм
цивільного  процесуального  законодавства,  що  регулюють  провадження  у  справі  до  судового
розгляду» від 12.06.2009,

ПРОШУ:

1. Відмовити  у  задоволенні  зустрічного  позову  Петрашка  Сергія  Ярославовича
(Ідентифікаційний номер:  2780003494)  до  Приватного підприємства  «Віталфарма»  (код
ЄДРПОУ:  30108220),  третя  особа  –  Приватний  нотаріус  Лисенко  О.О.,  про  визнання
недійсним  пункту  договору  та  про  визнання  договору-купівлі  продажу  Цілісного
майнового комплексу укладеним.

Додатки:

1. Копія довіреності на представника.

Представник заявника на підставі довіреності -                          
Директор ПП «Юридична фірма «ФОКС»                                                                 В. К. Марініч 
03  вересня 2013 року
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