
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Справа №: 6 – 14598ск14
Суддя: М. В. Дем’яносов

Заперечення
на касаційну скаргу 

В провадженні  Вищого спеціалізованого суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних
справ знаходиться справа № 6 – 14598ск14 за касаційною скаргою Петрашка Сергія Ярославовича, в
особі його представника Мартинюка Андрія Петровича, на рішення Апеляційного суду м. Києва від
13  березня  2014  року  у  справі  за  Позовом  Приватного  підприємства  «Віталфарма»  (далі  –  ПП
«Віталфарма»)  до  Петрашка  Сергія  Ярославовича,  Петрашко  Ірини  Миколаївни,  третя  особа  –
приватний  нотаріус  Київського  міського  нотаріального  округу  Лисенко Олександр  Олегович,  про
відшкодування  збитків,  та  за  зустрічним  позовом  Петрашка  Сергія  Ярославовича  до  Приватного
підприємства  «Віталфарма»  про  визнання  частково  недійсним  договору  та  визнання  договору
укладеним.

В зв’язку із зазначеним надаємо наступні заперечення на касаційну скаргу.

1. В  першу  чергу,  вважаємо  за  необхідне  зазначити,  що  у  представника  Петрашко  С.  Я.
більшість обґрунтувань  касаційної  скарги засновано на фактах нібито встановлених судом першої
інстанції.  Однак,  рішення  першої  інстанції  є  скасованим,  а  касаційна  інстанція  не  має  права
самостійно  встановлювати  факти.  До  того  ж,  жодних  заперечень  стосовно  неправильного
встановлення фактів судом апеляційної інстанції і обґрунтувань таких заперечень від Петрашко С. Я.
в касаційній скарзі не заявлено - таким чином, єдиним правильним рішенням в частині встановлення
фактів є рішення апеляційної інстанції, яке в цій частині не оскаржується.

Таким  чином,  прошу  суд  касаційної  інстанції  залишити  поза  увагою  обґрунтування
представника Петрашка С. Я., засновані на рішенні суду першої інстанції, а саме наступне:

- сторінка 7 абзаци 1 і 3 касаційної скарги;
- сторінка 8 абзац 3 касаційної скарги.

По-друге,  необхідно  зазначити  про  те,  що  представник  Петрашка  С.  Я.  в  касаційній  скарзі
визначає  факт  порушення  норм процесуального  права  як  факт  неправильного  застосування  норм
матеріального права.

Так, на сторінках 11 і 12 касаційної скарги, представник Петрашка С. Я. надає інформацію про
нібито  неправильне  застосування  апеляційною  інстанцією  норм  матеріального  права.  Однак,  в
останньому абзаці  сторінки  12 та  в  абзацах  1  і  2  на  сторінці  13  касаційної  скарги,  представник
Петрашка С. Я. підсумовує всі раніш перелічені норми матеріального права висновком:

«Як видно до наведеного вище, апеляційний суд підійшов до оцінки доказів однобоко …».
Тобто,  представник  Петрашка  С.  Я.   вважає,  що  норми  права  є  доказами  по  справі,  що

протирічить  всім  засадам  права  в  Україні,  у  тому  числі  його  цивільно-процесуальної  частини,
викладеної в статтях 57-66 ЦПК України.

В  зв’язку  із  зазначеним,  прошу  суд  залишити  поза  увагою  обґрунтування  представника
Петрашка С. Я., викладенні на сторінках 11, 12 і 13 касаційної скарги, як такі, що не відповідають
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нормам  процесуального  права  в  Україні,  а  є  лише  набором  слів  не  пов’язаних  жодним  чином
юридичною послідовністю. 

2. В  касаційній  скарзі  на  сторінці  7  в  абзацах  2-4  зазначено,  що  апеляційна  інстанція  при
задоволенні позову не врахувала положення пункту 2.2.1. Попереднього договору та необґрунтовано
посилалась  на  те,  що  фактична  загальна  площа  комплексу  (5018,6  кв.  м.)  значно  менше  площі
комплексу, яка передбачена умовами Попереднього договору (8261 кв. м.).  

Однак, прошу звернути вашу увагу на те, що апеляційною інстанцією встановлено на сторінці 6
в абзаці 2 (про що представник Петрашко С. Я. забув повідомити суд), що не лише загальна площа, а і
фактичні  назва,  функціональність  і  кількість  будівель  і  споруд  комплексу  за  договором  купівлі-
продажу від 29.07.2008 року, не відповідає назві, функціональному призначенню і кількості будівель і
споруд  цього  комплексу,  визначених  в  пункті  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
віднесено до споруд, а не до будівель, як це передбачено в Попередньому договорі, тощо).

Більш того, положення пункту 2.2.1. Попереднього договору, на які посилається представник
Петрашко С.  Я.,  не  стосуються  загальної  площі будівель  і  споруд комплексу, а  визначають  лише
можливість  зміни  площі  окремих  будівель  і  споруд  комплексу,  із  збереженням  загально  площі
комплексу. Враховуючи  те,  що  загальна  площа нерухомого  майна  є  істотною  умовою  Основного
договору, то у разі відсутності домовленості сторін щодо нової площі комплексу, яку не передбачено
Попереднім договором, Основний договір не може бути укладено, з вини того, хто не дотримався
умов Попереднього договору.

Крім того, Петрашко С. Я. не надано на неодноразову вимогу апеляційної інстанції доказів того,
що на момент судового розгляду справи, у його власності взагалі перебував будь-який комплекс, за
адресою, визначеною в Попередньому договорі. 

Таким чином, вважаємо, що ні на дату 25.07.2008 року, ні на сьогоднішній день, у власності
Петрашко  С.  Я.  не  перебувало  і  не  перебуває  жодного  комплексу,  який  відповідає  вимогам
Попереднього договору, що є підставою для визнання факту порушення умов Попереднього договору
з боку Петрашко С. Я. 

Більш  того,  вимоги  Петрашко  С.  Я.  стосовно  зобов’язання  укладення  Основного  договору
взагалі є безглуздими, оскільки у Петрашко С. Я. на сьогодні не має у власності жодного майна за
адресою, яка зазначена в Попередньому договорі (тобто, про що укладати договір – про повітря?!). 

3. В касаційній скарзі на сторінці 8 в абзацах 1-3 зазначено наступну інформацію про відкриття
рахунку та направлення документів Петрашком С. Я. Позивачу:

- 23.09.2008 року направлено повідомлення про набуття у власність об’єкту;
- 24.07.2008  року  направлено  поштою  письмові  повідомлення  про  припинення

договорів (з посиланням на опис вкладення датований 29.07.2008 року); 
- не  відкрито  в  строк  рахунок,  в  порядку  встановленому  пунктом  3  Попереднього

договору, в зв’язку не отриманням повідомлення от Позивача про укладення договору.
Однак, по-перше, навіть за інформацією Петрашка С. Я., він нібито направив повідомлення про

набуття у власність об’єкту лише 23.09.2008 року, тобто значно пізніш ніж сплив термін укладення
Основного договору (25.07.2008 року).

Саме  з  цього  приводу,  Позивачем  ПП  «Віталфарма»  не  направлялось  повідомлення  про
укладення Основного договору (в зв’язку із закінченням терміну відведеного на укладення Основного
договору). Тому, посилання на це представника Петрашка С. Я., як на підставу для невиконання ним
інших умов Попереднього договору щодо відкриття рахунку є неправомірним і дивним, оскільки всі
дії ПП «Віталфарма» пов’язані саме з невиконанням своєчасно вимог Попереднього договору самим
Петрашко С. Я. (тобто, спочатку Петрашко С. Я. не виконує своєчасно умови Попереднього договору
щодо  набуття  у  власність  об’єкту,  що  в  свою  чергу  призводе  до  неможливості  виконання  умов
договору з боку ПП «Віталфарма» стосовно укладення Основного договору, -  а потім Петрашко С. Я.
заявляє,  що  він  не  виконав  свої  зобов’язання,  оскільки  ПП  «Віталфарма»  не  виконало  умови
Попереднього  договору,  хоча  ПП  «Віталфарма»  не  мало  можливості  їх  виконати  в  зв’язку  з
невиконанням умов договору самим Петрашком С. Я. – безглуздя).   

По-друге, представник Петрашко С. Я. постійно намагається ввести суд в оману і маніпулювати
обставинами справи в частині відправлення повідомлень.



Так, згідно вимог пункту 14 Попереднього договору,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.

Крім того, згідно вимог пункту 14 Попереднього договору, 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 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.

Однак, жодну поштову квитанцію, з тих, що надані Петрашком С.Я. суду, не оформлено до 25
липня 2013 року, а навпаки, – всі ці квитанції оформлено вже після (значно пізніше) 25 липня 2008
року.

Більш  того,  жодна  з  цих  поштових  квитанцій  не  містить  інформацію  про  направлення
Відповідачем  (Петрашко  С.Я.)  на  адресу  ПП  «Віталфарма»  документів  щодо  припинення  і  не
продовження договорів оренди Цілісного майнового комплексу. 

Тобто,  Петрашком С.Я. не надано суду і  в матеріалах справи не існує  жодного належного і
допустимого  доказу,  що  підтверджує  належне  виконання  ним  вимог  пункту  14  Попереднього
договору.

Таким чином, Петрашком С. Я. не лише не набуто своєчасно у власність  Цілісного майнового
комплексу,  який  відповідає  вимогам  Попереднього  договору,  а  і  не  виконано  жодної  умови,
встановленої положеннями пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 і 14 Попереднього договору. 

4.  В  касаційній  скарзі  на  сторінці  8  в  абзаці  5  представником  Петрашка  С.  Я,,  шляхом
виривання із контексту та введенням суд в оману, зазначено, що умовою повернення коштів згідно
положень  пункту  13  Попереднього  договору  є  лише  порушенням  вимог   пунктів  3,  4,  14
Попереднього договору. 

Однак,  по-перше,  згідно  положень  пункту  13  Попереднього  договору,  для  повернення
Петрашком С. Я. на користь ПП «Віталфарма» суми коштів у розмірі  1 939 880 гривень,  в якості
підстави визначено наявність лише однієї з наступних умов: 

«…невиконання цього договору чи не набуття Продавцем (тобто, Відповідачем) у власність
Цілісного майнового комплексу у зазначений в договорі строк, відмови Продавця від підписання та
нотаріального посвідчення основного договору…».

При цьому, сполучення «чи», згідно підручників 5-го класу, а також згідно Великого тлумачного
словника сучасної української мови (Донецьк: ТОВ «ВИФ «БЛО», 2008 рік. – 704 с., під редакцією
доктора  філологічних наук  Загнітко А.Г.),  уживається  при поєднанні  однорідних  членів  речення  і
частин складнопідрядного речення для позначення того, що з ряду перелічуваних предметів, явищ і т.
ін. можливий тільки один. Тобто, достатньо невиконання лише однієї із визначених умов.

По-друге,  як нами доведено вище, Петрашком С. Я. порушено і  не виконано жодної  умови,
встановленої положеннями пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 і 14 Попереднього договору, - і тому, в будь-
якому випадку є підстави для повернення Петрашком С. Я. на користь ПП «Віталфарма» суми коштів
у розмірі 1 939 880 гривень. 
 

5.  В касаційній скарзі на сторінці 9 в абзацах 2-7 та на сторінці 10 в абзацах 1-3, представником
Петрашка  С.  Я.  зазначено,  що  за  Попереднім  договором,  в  частині  набуття  у  власність  об’єкту,
Петрашко С.  Я.  взяв  на  себе  зобов’язання  які  він  завідомо не  мав  можливості  виконати  і  які  не
залежали  від  його  волі,  -  тобто,  фактично  він  зазначає,  що  обманув  ПП  «Віталфарма»  щодо
можливості виконання своїх зобов’язань.

Однак,  при  цьому, цей  представник  забув  зазначити,  що  Петрашко С.  Я,  за  виконання  цих
зобов’язань  взяв  з  ПП «Віталфарма»  кошти в  розмірі  969 940,00 гривень,  згідно  вимог пункту  5
Попереднього договору.



Тобто, за заявою представника Петрашко С. Я., останній заволодів майном ПП «Віталфарма» в
розмірі 969 940,00 гривень, шляхом введення його в оману щодо можливості виконання зобов’язання
за Попереднім договором, не виконав зобов’язання, чим підтвердив факт омани і неможливості їх
виконання, та не повернув це майно ПП «Віталфарма».

Таким чином, представник Петрашка С. Я. заявляє про шахрайські дії з боку його клієнта пана
Петрашка С. Я., за які передбачено кримінальну відповідальність частиною 4 статті 190 КК України. 

В цьому випадку, суд зобов’язаний негайно ініціювати порушення кримінальної справи
відносно Петрашко С. Я.

При цьому, на нашу думку, відповідно до положень пункту 1 статті 319 ЦК України, власник
володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд, а, відповідно до положень
пункту 1 статті 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом,
зокрема із правочинів.

В свою чергу, положеннями статті 635 ЦК України не передбачено переходу права власності за
таким правочином як Попередній договір.  Більш того, предметом Попереднього договору не може
бути  набуття  права  власності  на  майно,  оскільки  предметом  Попереднього  договору  є  лише
зобов’язання  укласти  у  майбутньому  Основний  договір  на  умовах,  встановлених  попереднім
договором. 

Тобто,  умова  про  набуття  Петрашком  С.  Я.  у  власність  Цілісного  майнового  комплексу  у
визначений строк не передбачає переходу права власності,  а лише встановлює головну умову для
укладення Основного договору.

При цьому, зазначену умову встановлено у повній відповідності до здорового глузду та вимог
пункту 5 статті 203 ЦКУ, з метою спрямування правочину на реальне настання правових наслідків,
оскільки не набуття Петрашком С. Я. у власність Цілісного майнового комплексу робить неможливим
укладення  Основного  договору  купівлі  –  продажу  цього  комплексу  між   ПП  «Віталфарма»  і
Петрашком С. Я. 

Аналогічної думки дотримується Верховний суд України в Постанові від 13.02.2013 року по цій
справі (на сторінці 4 в абазах 7-10) де зазначає, що частиною першою статті 635ЦКУ встановлено те,
що попереднім є договір,  сторони якого лише зобов’язуються протягом певного строку (у певний
термін)  укласти  договір  в  майбутньому  (основний  договір)  на  умовах,  встановлених  попереднім
договором.

Крім того, відповідно до положень пункту 2.1. Постанови Пленуму ВГСУ №11 правочин може
бути визнаний судом  недійсним лише підстав, передбачених законом, а саме статтями 203, 215 та 236
ЦК України.

При цьому, відповідно  до  положень  пункту  1  Постанови  Пленуму  ВСУ № 9,  при  визнанні
правочинів (чи його частини) недійсними, суди повинні застосовувати ті норми матеріального права,
якими  регулюються  відповідні  відносини.  Тобто,  не  можуть  бути  визнані  недійсними  пункти
Попереднього договору лише з уявних міркувань представника Петрашка С. Я., які не передбачені
ЦК України та порушують вимоги статті 213 ЦПК України.

В  зв’язку з  вищевикладеним,  вважаємо,  що  апеляційною  інстанцією  правильно застосовано
норми  матеріального  права,  а  саме  положення  статті  635  ЦК  України,  відповідно  до  яких,  за
попереднім договором не відбувається переходу права власності і не має порушення прав власності
третіх осіб.

6. Стосовно визнання недійсними умов Попереднього договору, про що зазначає представник
Петрашко С. Я. (особливо в частині визнання недійсним останнього речення пункту 1 Попереднього
договору),  представником  Петрашко  С.  Я.  не  наведено  жодної  обґрунтованої  підстави  для
задоволення цих вимог. 

Більш того,  апеляційним судом правильно зроблено  висновок  про те,  що умови останнього
речення пункту 1 Попереднього договору містять зобов’язання лише для ПП «Віталфарма» і таким
чином  не  стосуються  жодних  прав  Петрашка  С.  Я.,  а  частиною  першою  статті  16  ЦК  України
передбачено право Петрашко С. Я. щодо звернення до суду лише для захисту особистих прав. 

В  зв’язку  із  зазначеним  та  враховуючи  те,  що  рішення  апеляційної  інстанції  ухвалено  з
додержанням норм матеріального і процесуального права, а також враховуючи положення статті 337
ЦПК України,



ПРОШУ:

1. Відхилити касаційну скаргу та залишити рішення апеляційної інстанції без змін.

Директор Приватного підприємства «Віталфарма»                                      В. С. Сьомак

16 травня 2014 року


