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09 вересня 2013 року суддею Шевченківського районного суду м. Києва Саадулаєвим
А.І. було проголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі №761/11561/13-ц за
позовом Приватного підприємства «Віталфарма» до Петрашка Сергія Ярославовича та  до
Петрашко Ірини Миколаївни про відшкодування збитків, та за зустрічним позовом Петрашка
Сергія Ярославовича до Приватного підприємства «Віталфарма» (третя особа – Приватний
нотаріус Лисенко О.О.), про визнання недійсними пунктів договору і про визнання договору
купівлі-продажу укладеним, яким відмовлено у задоволенні вимог Приватного підприємства
«Віталфарма».

24  вересня  2013  року  представник  Приватного  підприємства  «Віталфарма»
ознайомився з повним текстом зазначеного рішення, у зв’язку з чим вважає, що, при ухвалені
рішення, Шевченківським районним судом м. Києва неповно з’ясовано обставини, які мають
значення для справи, зроблено висновки, які не відповідають обставинам справи, а також
порушено  норми процесуального права  та  неправильно  застосовано  норми матеріального
права.

У  зв’язку  із  зазначеним,  представник  Приватного  підприємства  «Віталфарма»
звертається  до  Апеляційного  суду  з  вимогами  про  скасування  рішення  Шевченківського
районного суду м. Києва  від 09 вересня 2013 року у справі у справі №761/11561/13-ц та
ухвалення  нового  рішення,  яким  просить  задовольнити  вимоги  Приватного підприємства
«Віталфарма».

З метою забезпечення читабельності  документу, при викладені  обставин справи та
наданні нормативного обґрунтування застосовано наступні терміни:

Скаржник  (Апелянт) –  Позивач  за  первісним  позовом,  відповідач  за  зустрічним
позовом Приватне підприємство «Віталфарма» (код ЄДРПОУ 30108220);

Відповідач  (Петрашко  С.Я.) –  Відповідач  1  за  первісним  позовом,  позивач  за
зустрічним позовом Петрашко Сергій Ярославович (Ідентифікаційний номер 2780003494);

Співвідповідач (Петрашко І.М.)   – Відповідач 2 за  первісним позовом Петрашко
Ірина Миколаївна;

Приватний  нотаріус –  третє  особа  без  самостійних  вимог  приватний  нотаріус
Київського міського нотаріального округу Лисенко О.О.;

Місцевий суд – Шевченківський районний суд міста Києва в особі судді Саадулаєва
А.І.;

Рішення місцевого суду – Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 09
вересня 2013 року у справі №761/11561/13-ц;

Апеляційний суд – Апеляційний суд міста Києва;
ВССУ –  Вищий спеціалізований суд України з  розгляду цивільних і  кримінальних

справ;
ВСУ – Верховний суд України;

Конституція –   Конституція  України,  затверджена  Законом України  від  28.06.1996
року за №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями;

ЦКУ – Цивільний кодекс України, затверджений Законом України від 16 січня 2003
року, №435-IV;

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений Законом України від
18.03.2004року,  №1618-IV;

ЗУ про судоустрій і статус суддів – Закон України «Про судоустрій та статус суддів»
від 07 липня 2010 року за № 2453-VI;  



Постанова Пленуму ВСУ №9 – Постанова Пленуму Верховного суду України від
06.11.2009  року  за  №  9  «Про  судову  практику  розгляду  цивільних  справ  про  визнання
правочинів недійсними»;

Постанова Пленуму ВСУ №14 -  Постанова Пленуму Верховного суду України від
18.12.2009 року за № 14 «Про судове рішення у цивільній справі»;

Постанова Пленуму ВГСУ №11 – Постанова Пленуму Вищого господарського суду
України від 25.05.2013 року за №11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських
договорів) недійсними»;

Попередній  договір –  попередній  договір,  укладений  24.06.2008  року  між
ПП«Віталфарма» та Петрашко С.Я. (із змінами від 04 липня 2008 року);

Основний договір – договір купівлі-продажу, який ПП «Віталфарма» та  Петрашко
С.Я. зобов’язались укласти згідно попереднього договору від 24.06.2008 року;

Цілісний  майновий  комплекс –  майно,  стосовно  якого  Приватне  підприємство
«Віталфарма»  та  Петрашко  С.Я.  уклали  Попередній  договір  від  24.06.2008  року  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. Нормативне обґрунтування підстав для скасування Рішення місцевого суду

1.1. Стосовно порушення Місцевим судом норм процесуального права

По-перше.Відповідно до положень абзацу першого статті 124 Конституції та пункту 1
статті  5  ЗУ про судоустрій і  статус суддів,  правосуддя в Україні  здійснюється виключно
судами,  делегування функцій суддів  або їх  привласнення іншими органами та  посадовим
особами не допускається (в тому числі, помічниками суддів, секретарями судового засідання,
тощо).

Згідно вимог статті 129  Конституції та положень статей 6 та 7  ЗУ про судоустрій і
статус суддів, суди здійснюють правосуддя самостійно, забезпечуючи при цьому законність
та верховенство права.

При цьому, згідно вимог статті 196 ЦПК, вимог пункту 2 статті 209 ЦКУ тапункту 16
Постанови Пленуму ВСУ № 14, суди повинні дотримуватися таємниці нарадчої кімнати, а
під час ухвалення  судового  рішення  ніхто  не  має  права  перебувати  в нарадчій кімнаті,
крім складу суду,  який розглядає справу. При  цьому,  обмін  суддею   думками   з  ким-небудь
із  приводу  судового  рішення,  що  ухвалюється,  не допускається. 

Однак,  при  ухваленні  Рішення  місцевого  суду,  09  вересня  2013  року,
суддеюСаадулаєвим А.І., було порушено таємницю нарадчої кімнати наступним чином.

В  нарадчій  кімнаті  (тобто  в  кабінеті  судді  Саадулаєва  А.І.),  крім  судді,  близько 5
(п’яти) хвилинперебувала секретар Івченко В.П., яка неодноразово залишала нарадчу кімнату
та поверталась туди знов. 

Після того, суддя залишився у своєму кабінеті, а секретар судового засідання Івченко
В.П.,  покинувши  нарадчу  кімнату, зайшла  до  сусіднього  кабінету  №12  (помічника  судді
Саадулаєва А.І.), де вона разом із помічником судді протягом однієї години самостійно та без
судді  набрала  на  комп’ютері  та  роздрукувала  вступну  та  резолютивну  частини  Рішення
місцевого суду. 

В  цей же час,  в  цей кабінет  №12 помічника судді  Саадулаєва А.І.,  де  набирався  і
друкувався текст рішення, зайшла невідома нам жінка (вік приблизно40 років), яка не працює
в Шевченківському районному суді м. Києва, з пакетом в руках і вийшла з кабінету вже без
цього пакету.

Потім, секретар Івченко В.П. вийшла із  кабінету помічника суддіСаадулаєва А.І.  із
зазначеним рішенням і зайшла до канцелярії  Місцевого суду, де поставила гербову печатку
на  Рішення місцевого суду і вже після цього (тобто, після ознайомлення з ним секретаря
судового засідання, помічника судді, співробітника канцелярії і невідомої жінки, але до його
винесення  суддею),  тримаючи  в  руках  вищевказане  рішення,  запросила  сторони у  справі
(представників Скаржника та Відповідача) до кабінету судді Саадулаєва А.І. на оголошення
рішення.  При  цьому,  це  рішення  секретар  Івченко  В.П.  передала  для  оголошення  судді
Саадулаєву  А.І.  на  очах  у  представників  сторін  по  даній  справі.  Тобто,  текст  Рішення
місцевого суду було написано не суддею, а його секретарем та помічником (що призводе до
незрозумілості, хто приймав рішення по справі, і яким чином відбувається таємниця нарадчої
кімнати у судді Саадулаєва А.І.).

Даний факт може підтвердити вільний слухач по справі Бойко О.А., яка була присутня
у судовому засіданні (копія заяви додається).

Таким чином, наявні беззаперечні порушення суддею Саадулаєвим А.І. вимог щодо
таємниці  нарадчої  кімнати,  у   зв’язку  з  чим,  вважаємо,  що  Місцевим  судом порушено
положення  абзацу  першого  статті  124  та  положення  статті  129  Конституції,  положення
пункту 1 статті 5 та положення статей 6 та 7  ЗУ про судоустрій і статус суддів, вимоги



статті 196 ЦПК, а також вимоги пункту 16 Постанови Пленуму ВСУ №14, що є підставою,
згідно вимог статті 309 ЦПК, для скасування Рішення місцевого суду.

По-друге. Положеннями  пункту  8  Постанови  Пленуму  ВСУ  №14визначено,  що
ухвалене  у  справі  рішення  має  бути  гранично  повним,  ясним,  чітким,  викладеним  у
послідовності,  встановленій  статтею 215  ЦПК,   і  обов'язково містити  вступну, описову,
мотивувальну та резолютивну частини. В свою чергу, рішення не повинно  містити  зайвої
деталізації,  яка  не  має  правового  значення  в  даній  справі,  а  також  незрозумілих
словосполучень,  занадто  довгих  речень,  через  які   викладення фактичних обставин важко
сприймається.

Однак,  Рішення  місцевого  суду,  отримане  представником  Скаржника,  викладено
некоректно та незрозуміло у зв’язку із наступним. 

 По  даній  справі  Позивачемза  первісним  позовом (і  відповідачем  за  зустрічним
позовом) є  ПП «Віталфарма».  При цьому,  Петрашко С.Я. є  відповідачем за первісним
позовом і, відповідно, позивачем за зустрічним позовом. 

Проте,  в  текстіРішення  місцевогосудусторони  справи  зазначені  як  Позивач  і
Відповідач,  (наприклад,  сторінка  4  абзац  5  Рішення  місцевого  суду),  що  призводе  до
незрозумілості і неможливості  визначити Позивача за первісним позовом (Відповідача за
зустрічним позовом),  а  також Відповідача  за  первісним позовом (Позивача  за  зустрічним
позовом).

При цьому, з тексту  Рішення місцевого судутакож є незрозумілими такі сторони у
справі як Покупець (чи то Відповідач за первісним позовом як первісний покупець майна, чи
то Позивач за первісним позовом, як покупець майна за Основним договором) і Продавець,
тобто кого саме має на увазі Місцевий суд, зазначаючи їх у своєму рішенні.

У зв’язку із  зазначеним, вважаємо, що  Рішення місцевого суду викладено неясно,
непослідовно та  сумбурно,  чим порушено вимоги статті  215  ЦПК та  положень пункту 8
Постанови  Пленуму  ВСУ  №14,  що  є  підставою,  згідно  вимог  статті  309  ЦПК, для
скасування Рішення місцевого суду.

По-третє.Місцевим судом зазначено (сторінка 4 абзац 2  Рішення місцевого суду),
що  Приватний нотаріус,  який  був  належним чином повідомлений про дату, час  і  місце
судового розгляду, в судове засідання не з’явився. 

Однак, такі твердження Місцевого суду не відповідають дійсності.
Приватний нотаріус був присутній у судовому засіданні  06 вересня 2013 року, де

зазначав, що під час посвідчення ним  Попереднього договору,  Петрашко С.Я. мав повну
цивільну  дієздатність,  тобто  здатність  своїми  діями  набувати  для  себе  цивільних  прав  і
самостійно  їх  здійснювати  а  також здатність  своїми діями  створювати  для  себе  цивільні
обов’язки та нести відповідальність у разі їх невиконання, а  Попередній договір повністю
відповідає вимогам закону.

Таким  чином,  Приватним  нотаріусомбули  спростовані  посилання  представника
Відповідачана «дефект цивільної дієздатності Петрашка С.Я.» (як заявив його представник)
як  на  підставу  задоволення  зустрічних  вимог  Відповідача,  а  саме  визнання  пунктів
Попереднього договору недійсними. 

У зв’язку з цим вважаємо, що Місцевим судомне враховано, не з’ясовано і не оцінено
інформацію і докази, надані Приватним нотаріусом (а взагалі зазначено, що його нібито не
було в судовому засіданні).

На  нашу  думку,  суддя  Саадулаєв  А.І.  при  прийнятті  Рішення  місцевого  суду
опустився до звичайної омани, шляхом грубого і протизаконного перекручування обставин
справи, тобто  Місцевим судом грубо порушено норми процесуального права, встановлені



статтями 212, 213 та 215  ЦПК,що призвело до неправильного вирішення справи, а тому є
підставою, згідно вимог статті 309 ЦПК, для скасування Рішення місцевого суду.

1.2.     Стосовно неповного з’ясування Місцевим судом обставин, що мають
значення для справи та невідповідності висновків Місцевого суду обставинам

справи

По-перше.В  Рішенні  місцевого  суду (сторінка  4  абзац  5Рішення  місцевого  суду)
Місцевим судомзазначено, що, відповідно до положень пункту 1  Попереднього договору,
Скаржник та  Відповідач зобов’язуються  в  майбутньому  та  на  умовах,  визначених
Попереднім договором, укласти  Основний договір  купівлі-продажу Цілісного майнового
комплексу, що знаходиться у місті Києві по вулиці Малинській, будинок 1, розміщений на
земельній ділянці площею 2,95 га., та який Відповідач зобов’язується набути у строк до 25
липня 2013 року.

Однак,Місцевим  судомне  з’ясовано,  що  відповідно  до  положень  пунктів  1  і
2Попереднього договору,  Цілісний майновий комплекс, який  Відповідач повинен був в
строк  до  25.07.2008  року  придбати  у  його  власністьта  який  є  предметомОсновного
договору,повинен відповідати ще іншим умовам, крім тих що зазначені  Місцевим судом, а
саме повинен мати загальну площу8261 кв. м., та складатись з будівель, споруд та іншого
майна,  згідно переліку, встановленому пунктами 2.2.1.  і  2.2.2.  Попереднього договору,  у
тому числі: 

- 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.

Таким чином,  Місцевим судом неповно з’ясовано обставини справи, що призвело до
прийняття висновків,  що не відповідають обставинам справи, що згідно вимог статті  309
ЦПК, є підставою для скасування Рішення місцевого суду.

По-друге.В  Рішенні  місцевого суду (сторінка  5  останній  абзац  Рішення  місцевого
суду)  Місцевий судприйшов до висновку, що  Відповідач (в даному випадку –  Петрашко
С.Я.),згідно  пункту  13  Попереднього  договору, повинен  повернути  Скаржнику(ПП
«Віталфарма»)грошову суму у розмірі 1 939 880,00 грн. у строк до 20 серпня 2013 року за
наявності  одночасно  двох  підстав:  не  набуття  Відповідачем у  власність  Цілісного
майнового комплексу у зазначений в договорі строк та відмови Відповідача від підписання
та нотаріального посвідчення Основного договору.

Однак,  вважаємо  за  необхідне  зазначити,  що  згідно  положень  пункту  13
Попереднього договору, для повернення ВідповідачемСкаржнику грошової суми у розмірі
1  939  880  грн.,  жодним  чином  не  обумовлена  необхідність  наявності  одночасно  всіх
перелічених  в  ньому умов,  а  навпаки,  -  в  якості  підстави  для  повернення  Відповідачем
Скаржнику(Покупцю) зазначеної суми 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…».

Однак,  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.

На нашу думку, суддя Саадулаєв А.І. або погано вивчив українську мову або грубо і
нахабно вводить в черговий раз в оману і перекручує обставини справи.

При  цьому, необхідно  зазначити,  що  Відповідачем одночасно  порушено  і  вимоги
пунктів  1,  2.12,  3,  4  та  14  Попереднього  договору,  і  не  набуто  у  власність  Цілісний
майновий комплекс, який відповідає умовам, що викладені в Попередньому договорі, і не
підписано  Основний  договір в  строк  до  25.07.2013  року,  тобто  наявнівсі  підстави  для
повернення коштів Відповідачем Скаржникуу сумі 1 939 880 грн.

В свою чергу, як зазначено вище, для повернення  Відповідачем ПП «Віталфарма»
цих коштів, згідно вимог пункту 13 Попереднього договору та наявних обставин, достатньо
лише однієї із вищезазначених підстав.

Однак, Місцевим судом не повністю з’ясовано зазначені обставини справи і зроблено
висновки,  що  не  відповідають  обставинам  справи,  що  згідно  вимог  статті  309  ЦПК,  є
підставою для скасування Рішення місцевого суду.

По-третє.Місцевий суд прийшов до висновку (сторінка 6 абзаци 6-9 та сторінка 7
абзац  12  Рішення  місцевого  суду),  що  Петрашком  С.Я.(Відповідачем)виконано  умови
Попереднього договору належним чином, які залежали безпосередньо від нього, зокрема,
укладено  договір  купівлі-продажу,  обумовлений  в  Попередньому  договорі,  надіслано
Скаржникуповідомлення  орендарів  про  припинення  договорів  оренди  та  повідомлення
Київської  міської  ради  про  відмову  від  землекористування,  на  підтвердження  чого,



Петрашко С.Я. надав Місцевому суду договір купівлі-продажу від 29.07.2008 року та копії
почтових квитанцій про надіслання Скаржнику пошти, які нібито доказують ці факти.

Тобто,  Місцевий  суд вважає,  що  набуття  Відповідачем не  у  строк  Цілісного
майнового  комплексу відбулося  не  з  вини  Петрашка  С.Я.,  а  Скаржник,  в  свою
чергу,ухилився і продовжує ухилятись від укладення Основного договору.

Однак,  відповідно  до  положень  пунктів  1,  2,  3,  4,  5,  7,  13  і  14  Попереднього
договору,Відповідачем добросовісно  не  виконано  жодного  зобов’язання  за  договором  (в
тому числі, ізвище перелічених), що підтверджується наступним.

Згідно умов,  встановлених пунктом  1  Попереднього договору,Петрашко С.  Я.
повинен  був  до  25.07.2008  року,  набути  право  власності  на  Цілісний  майновий
комплекс,що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Малинська, буд. 1.

Крім того, згідно вимог пункту 4 Попереднього договору, Петрашко С. Я. повинен
буву  строкдо  25.07.2008  рокузареєструвати  право  власності  на  Цілісний  майновий
комплекс 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.

Проте,  Петрашко С. Я.уклав договір купівлі продажу від 29.07.2008 року лише на
частину вищезазначеного Цілісного майнового комплексуі лише 29.07.2008 року.

При цьому, Петрашко С. Я.зареєстрував право власності (тобто, юридично набув у
власність зазначене майно)лише 16 вересня 2008 року (відповідно до штампів Київського
міського бюро технічної  інвентаризації  на  технічному паспорті,  поточна інвентаризація  і,
відповідно,  державна  реєстраціячастини  Цілісного  майнового  комплексу,  яку  придбав
Петрашко С.Я., відбулася лише 16 вересня 2008 року).

Даної думки також дотримується Верховний суд України в Ухвалі від 13 лютого 2013
року по цій справі (сторінка 2 останній абзац Ухвали).

Таким чином, Петрашко С. Я.не набув у строк до 25 липня 2008 року право власності
на  Цілісний  майновий  комплекс, що,  як  зазначив Місцевий  суд  (сторінка  6  абзац  6
Рішення місцевого суду), залежало безпосередньо від нього, - тобто порушив (не виконав)
вимоги пункту 1 Попереднього договору.

Згідно  вимог,  встановлених  пунктами  2.2.1.  та  2.2.2.  Попереднього
договору,Цілісний  майновий  комплексповинен  мати  загальну  площу8  261  кв.  м.та
складатись із  будівель,  споруд та іншого майна,  згідно переліку, встановленому пунктами
2.2.1. і 2.2.2. Попереднього договору.

Однак,  загальна площа комплексу будівель та споруд, отриманого  Петрашко С.Я. у
власність за вищевказаним Договором купівлі - продажу від 29.07.2008 року, 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  Основнийдоговір в
Попередньому  договорі.  При  цьому,  положеннями  Попереднього  договору (зокрема  в
пункті  2.2.1.)  передбачено  лише  можливість  зміни  площі  самих  будівель  та  споруд  в
Основномудоговорі,  але  не  передбачено  можливість  зміни  загальної  площі  Цілісного
майнового комплексу. 

Можливо для судді Саадулаєва А.І. не має різниці між числами 8261 кв. м. та 5018,6
кв.  м.,  але  для  Скаржника та  згідно  теорії  математики для  5-го класу, між зазначеними
числами різниця існує. 

Крім того,  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  Скаржнику,  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, тощо.

При цьому, положеннями Попереднього договору не передбачено можливість зміни в
основному договорі переліку, типів, функціонального призначення, характеристик, кількості
та назви будівель і споруд. 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. 

Таким чином,Петрашком С.Я.взагалі не набуто у свою власність (ні 29.07.2013 року,
ні 16.09.2013 року, ні на сьогоднішній день) Цілісного майнового комплексу, який за своїми
якісними та кількісними характеристиками відповідає умовам, зазначеним у Попередньому
договорі, - тобто,Петрашком С.Я.порушено (не виконано) вимоги пункту 2 Попереднього
договору.

Згідно вимог пункту 3 Попереднього договору,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. 

Однак, Відповідачем не відкрито на його ім’я рахунку у Київській міській філії АКБ
«Укрсоцбанк»,  для  розрахунків  за  договором  (ні  у  строк  до  25  липня  2008  року,  ні  на
сьогоднішній  день),  що  в  будь-якому  випадку  не  дозволяє  укласти  Основний  договір і
здійснити розрахунки за договором.

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 ПетрашкомС.Я. Місцевому 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.) Скаржнику документів щодо припинення і не продовження
договорів оренди Цілісного майнового комплексу. 

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

В свою чергу,  Скаржник (ПП «Віталфарма») неодноразово заявляв  Відповідачу і
Суду, що в наслідок того, що Відповідач не зміг виконати умови Попереднього договору і
забезпечити  продаж  Цілісного  майнового  комплексу  в  строк  до  25  липня  2008  року,



Скаржник втратив інтерес до придбання цього майна та не бажає і не зобов’язаний його
купувати.

При цьому, відповідно до положень пункту 3 статті 612 ЦКУ, незалежно від наявності
чи  відсутності  вини  Відповідача,  Скаржник має  право  відмовитись  від  укладення
Основного  договору у  разі  прострочення  зобов’язання  Відповідача,  а,  враховуючи
положення статті 19  Конституції, ніхто не може примусити  Скаржника робити те, що не
передбачено законодавством.

Тобто,  у  даному  випадку,   Місцевим  судом,  взагалі  не  досліджено  ні  докази,  ні
обставини, що мають значення для справи, внаслідок чого зроблено висновки та ухвалено
рішення, які не відповідають обставинам справи, а також неправильно застосовано норми
матеріального права (статтю 612  ЦКУ), щодо визначення  Скаржника як особи, що нібито
ухиляється  від  укладення  Основного  договору,що,згідно  вимог  статті  309ЦПК та  з
урахуванням вимог статей  58-60 ЦПК, а також положень статей 212-215 ЦПК, є підставою
для скасування Рішення місцевого суду.

1.3. Стосовно неправильного застосування та порушення норм матеріального
права

Місцевий суд в Рішенні місцевого суду (Сторінка 7 абзаци 4, 5 і 9Рішення місцевого
суду) стверджує, що умови Попереднього договору, які зобов’язують Відповідача придбати
майно (Цілісний майновий комплекс) до певного терміну, є порушенням права власності
власника майна – ЗАТ «Київмашпостачзбут», оскільки такими умовами було вирішено долю
майна власника без його згоди, і це є підставою для визнання недійсним останнього речення
пункту 1 Попереднього договору.

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

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

Тобто, умова про набуття Відповідачем 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  Відповідачем у  власність  Цілісного майнового
комплексу робить  неможливим укладення  Основного договору  купівлі  –  продажу цього
комплексу між Скаржникомі Відповідачем. 

Аналогічної  думки дотримується Верховний суд Українив 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 зобов’язуються протягом
певного  строку  (у  певний  термін)  укласти  договір  в  майбутньому  (основний  договір)на
умовах, встановлених попереднім договором.



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 ЦКУ.

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  судді
Саадулаєва А.І., які не передбачені ЦКУ та порушують вимоги статті 213 ЦПК.

В свою чергу, суддею Саадулаєвим А.І. не наведено в Рішенні місцевого суду жодних
обставин  і  нормативних  обґрунтувань  стосовно  невідповідності  вимогам  законодавства
останнього речення пункту 1 Попереднього договору.

В зв’язку з вищевикладеним, вважаємо, що Місцевим судомнеправильно застосовано
норми матеріального права, а саме положення статті 635 ЦКУ, що є підставою, згідно вимог
статті 309 ЦПК, для скасування Рішення місцевого суду.

1.4. Стосовно порушення Місцевим судом процесуальних норм, встановлених 
статтями 213 і 215 ЦПК

Місцевим судомв резолютивній частині Рішенні місцевого суду задоволено зустрічні
вимоги Петрашка С.Я. щодо визнання недійсним пункту 13 Попереднього договору.

В  свою  чергу,  згідно  вимог  статті  213  та  215  ЦПК,  рішення  суду  повинно  бути
законним і обґрунтованим, а також в мотивувальній частині містити мотиви, з яких з яких суд
вважає встановленою наявність або відсутність обставин та фактів, якими обґрунтовувались
вимоги чи заперечення та нормативне обґрунтування (норми статей закону) на підставі якого
вирішено справу.

Однак,  суддею  СаадулаєвимА.І.  в  Рішенні  місцевого  суду, не  зазначено  жодних
обставин,  жоднихпідстав  та  жодних  нормативних  обґрунтуваньщодо  визнання  недійсним
пункту 13  Попереднього договору, яким  Місцевий суд керувався при ухваленні  Рішення.
Більш  того,  в  Рішенні  місцевого  судувзагалі  відсутня  будь-яка  згадка  про  пункт  13
Попереднього  договору чи  його  недійсність,  тобто,  Місцевим  судом,  взагалі  грубо
порушеновимоги законодавства щодо законності та обґрунтованості рішення суду.

Таким чином,  вважаємо,  що  Місцевим судом порушено вимоги статей 213 та  215
ЦПК, що є підставою, згідно вимог 309 ЦПК, для скасування Рішення місцевого суду. 

2. Нормативне обґрунтування підстав для ухвалення нового рішення про
задоволення первісних позовних вимог Скаржника

24 червня 2008 року між  Петрашко С. Я.  таПП «Віталфарма», 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 ЦКУ тастатей 179-182, 193, 197 й
198 ГКУ, було укладено Попередній договір, відповідно до якого, сторони зобов’язались у
майбутньому укласти Основнийдоговір стосовно Цілісного майнового комплексу, у строк
двадцять  днів  з  моменту набуття  Відповідачем  у  власність  цього майна,  але  не  пізніше
25.07.2008 р.

04.07.2008 року, у відповідності до вимог Попереднього договору й вимог статей 526,
527,  530,  532,  533  ЦКУ,ПП  «Віталфарма»на  підтвердження  своїх  зобов’язань  і  на
забезпечення  їх  виконання  сплатив  суму  коштів  у  розмірі  969 940,00  грн.  на  рахунок



Відповідача,  що  підтверджується  копією  платіжного  доручення  від  04.07.2008  року  за
№4814.

Петрашко С. Я.  не набув у власність  Цілісний майновий комплекс у строк до 25
липня  2008  року,  встановлений  положеннями  пункту  1  Попереднього  договору для
укладення Основногодоговору, і взагалі не набув його у власність, а також не виконав інші
умови, встановлені пунктами 1., 2.2.1., 2.1.2., 3, 4, 13 та 14 Попереднього договору, тобто не
виконав (порушив) умови Попереднього договору і вимоги статей 209, 526 і 635 ЦКУ, що
повністю обґрунтовано в розділі «по-третє» пункту 1.2. цієї скарги.

В цьому випадку, Петрашко С. Я. зобов’язаний був 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 вимог статей 526 і 571 ЦКУ, і кошти у
сумі, що еквівалентна 200 000 доларів США, відповідно до вимог останнього речення пункту
13  Попереднього договору і  вимог статті  526  ЦКУ,  що  сукупно  складає  суму коштів  у
розмірі  600 000  доларів  США.  При  цьому,  сума  коштів,  що  повертається  має  бути
розрахована  на  день  сплати  з  урахуванням  еквівалентів  в  іноземній  валюті,  визначених
положеннями пунктів 5 і 13 Попереднього договору, та з урахуванням вимог статей 524 і 533
ЦКУ і  роз’яснень Пленумів Вищого спеціалізованого суду України  з розгляду цивільних і
кримінальних справ. 

Однак,  на  сьогоднішній  день  Петрашко  С.  Я. не  повернув  ПП  «Віталфарма»
вищезазначенікошти,  чим  порушив  вимоги  статті  526  ЦКУ  і  пункту  13  Попереднього
договору, чим завдав матеріальну шкоду ПП «Віталфарма», яку він повинен відшкодувати
відповідно до вимог статей 22, 611, 623 і 1166 ЦКУ,в зв’язку з чим, ми вважаємо, що позовні
вимоги за первісним позовом підлягають задоволенню в повному обсязі.

3. Нормативне обґрунтування підстав для відмови в задоволенні зустрічних
позовних вимог Відповідача

3.1. Стосовно  зустрічних  вимог  Петрашка  С.Я.  щодо  визнання  останнього
речення пункту 1 та пункту 13 Попереднього договору недійсними

У зустрічному позові Петрашка С.Я. (як і в Рішенні місцевого суду) наведено лише
перелік  статей  ЦКУ і  взагалі  відсутні  будь-які  обставини  і  факти  та  нормативне
обґрунтування, пов’язане з позовними вимогами. 

В свою чергу, єдиною обставиною,  на  яку посилається  Відповідач як  на  підставу
задоволення  його  вимог  про  визнання  пунктів  Попереднього  договору недійсними,  є
«відсутність  необхідного  обсягу  цивільної  дієздатності  Відповідача»  або,  як  зазначив  в
судовому засіданні його представник, Відповідач мав «дефект цивільної дієздатності».

З цього приводу, вважаємо за необхідне звернути увагу суду на те, що повну цивільну
дієздатність  має  кожна  фізична  особа,  яка  досягла  вісімнадцяти  років,  за  виключенням
випадків її обмеження судом.

При цьому, відповідно до положень статті 30 ЦКУ, цивільною дієздатністю фізичної
особи є її здатність (зверніть увагу на те, що це не її можливість, а саме її здатність) своїми
діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми
діями  створювати  для  себе  цивільні  обов'язки,  самостійно  їх  виконувати  та  нести
відповідальність у разі їх невиконання. Тобто, цивільна дієздатність (здатність) є особистою
якістю та рисою людини (відповідно до словників В.Даля, С. Ожегова та А. Загнітко) і не



залежить  від  його  можливостей,  і  саме  тому  її  обсяг  може  встановлюватися  виключно
законом та судом.

Таким  чином,  враховуючи  вищевикладене  та  положення  статті  36  ЦКУ,  постанови
Пленуму  Верховного  Суду  України  від  28.03.1972  року  за  №  3  та  постанови  Пленуму
Верховного Суду України від 06.11.2009 року за № 9,  Відповідач може бути визнаний за
приписами статті 39 ЦКУ таким, що не має повної цивільної дієздатності у випадку, якщо він
страждає  на  психічний  розлад,  який  істотно  впливає  на  його  здатність  усвідомлювати
значення своїх дій та (або) керувати ними, чи зловживає спиртними напоями, наркотичними
засобами, токсичними речовинами тощо і тим самим ставить себе чи свою сім’ю, а також
інших осіб, яких він за законом зобов’язаний утримувати, у скрутне матеріальне становище
(згідно  вимог  статті  36  ЦКУ,  обмеження  цивільної  дієздатності  Відповідача),  або
Відповідач,  внаслідок  хронічного,  стійкого психічного розгляду не  здатен  усвідомлювати
значення своїх дій (або) керувати ними (наприклад не може поставити підпис чи не розуміє
для чого його ставити).

Прошу суд звернути увагу на те, що вимогами законодавства України не передбачено
інших характеристик для визначення «відсутності необхідного обсягу цивільної дієздатності
Відповідача».

В свою чергу,  Відповідачем,  не надано суду доказів того,  що  Відповідач на момент
укладення  Попереднього договору був обмежений чи позбавлений цивільної дієздатності,
згідно вимог статей 36, 37,  39,  40 та  41  ЦКУ (зокрема,  рішення суду про обмеження чи
позбавлення  цивільної  дієздатності  Відповідача,  та  відповідно,  встановлення  над  ним
піклування чи опіки).

Однак,  у  разі,  якщо  Відповідач  дійсно  не  мав  весь  цей  час  повної  цивільної
дієздатності, то він тоді не мав права не тільки щось обіцяти чи гарантувати, а й не мав права
взагалі укладати Попередній договір, не мав права звертатися до суду із зустрічним позовом,
а також не мав і не має права працювати в державних органах і приймати будь-які рішення, а
всі рішення які він прийняв за цей час треба скасувати чи визнати недійсними.

Більш того, Приватний нотаріус, який перебував у судовому засіданні 06 вересня 2013
року,  спростував  «відсутність  необхідного  обсягу  цивільної  дієздатності  Відповідача»
(розділ «по-третє» пункту 1.1. цієї скарги).

На підставі вищевикладеного вважаємо, що заяви  Відповідача є необґрунтованими, а
Відповідач є особою з повною цивільною дієздатністю, яка повністю усвідомлювала умови
укладеного Попереднього договору, і умови за яких може бути укладено Основний договір.
В іншому випадку, Відповідач є або шахраєм, або хворою людиною.

3.2. Стосовно  зустрічних  вимог  Петрашка  С.Я.  щодо  визнання  Основного
договору укладеним

У  зустрічному  позові  Петрашко  С.Я. (з  урахуванням  заяви  про  зміну  предмету
зустрічного  позову)  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)  і  тому  просить  суд  визнати  Договір  купівлі-продажу  Цілісного  майнового
комплексу укладеним.

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, 2 та 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.

Відповідач надав Місцевому суду договір від 29.07.2008 року про купівлю-продаж ним
невідомого Скаржнику комплексу будівель та споруд площею 5018,60 кв. м.без визначення
розміру земельної ділянки (звертаємо вашу увагу, що  Скаржнику 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  Скаржнику,  складає  5018,60  кв.м.(при  цьому, зменшення
ціни  Петрашко  С.Я. не  пропонував),  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  Основномудоговорі,  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  Скаржник 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  Скаржнику,  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  Скаржник  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,  згідноНаказу  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  положеньПостанови  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.Відповідачуклав договір купівлі-продажу лише на частину вищезазначеного
Цілісного  майнового  комплексу і  лише  після  29.07.2008  року,  і  лише  16.09.2008  року
зареєстрував право власності на майно, 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 Скаржника 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  Основного  договору),  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. Тобто, у зв’язку з
невиконанням  умов  для  укладення  Основного  договору в  строк  до  25.07.2008  року,
Попередній договір в цій частині припиняє свою дію, згідно вимог статті 635 ЦКУ.

Таким  чином,  не  може бутиукладеноОсновний договір стосовно  всього  Цілісного
майнового комплексу в строк до 25.07.2008 року, та не може бути укладено взагалі.

По-четверте.Скаржник  (ПП  «Віталфарма») неодноразово  заявляв  Відповідачу  і
Суду, що в наслідок того, що Відповідач не зміг виконати умови Попереднього договору і
забезпечити  продаж  Цілісного  майнового  комплексу  в  строк  до  25  липня  2008  року,
Скаржник втратив інтерес до придбання цього майна та не бажає і не зобов’язаний його
купувати.

При цьому, відповідно до положень пункту 3 статті 612 ЦКУ, незалежно від наявності
чи  відсутності  вини  Відповідача,  Скаржник має  право  відмовитись  від  укладення
Основного  договору у  разі  прострочення  зобов’язання  Відповідача,  а,  враховуючи
положення статті 19  Конституції, ніхто не може примусити  Скаржника робити те, що не
передбачено законодавством.

По-п’яте. Верховним судом України в Ухвалі від 11 березня 2009 року у справі за №6-
23141св08 встановлено наступне.

«… стаття 16 ЦК не визначає серед способів захисту цивільних прав та інтересів
такого способу захисту, як визнання договору укладеним.

Власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним
способом захисту свого  права,  який,  як  правило,  визначається  спеціальним  законом,  що
регламентує конкретні цивільні правовідносини.

Посилання  суду  на  положення  статті  638  та  частини  2  статті  220  ЦК,  що
вказують  на  загальні  положення  укладення  договору  та  на  можливість  визнання  його
дійсним,  у  цьому разі  не  можуть застосовуватись як  правова підстава для задоволення
позову, оскільки письмового договору купівлі-продажу між сторонами укладено не було, а



визнання його дійсним через відсутність нотаріального посвідчення неможливо, тому що
попередній договір нотаріально вже посвідчений.

Примушування до угоди, яка ґрунтується на попередньому договорі,  чи визнання її
укладеною за відсутності згоди зустрічної  сторони законом не  передбачено,  оскільки за
порушення умов попереднього договору частиною 2 статті 635 ЦК передбачені інші правові
наслідки  –  відшкодування  збитків.  Крім  того,  частина  3  статті  635  цього  ж  Кодексу
передбачено,  що  зобов’язання,  встановлене  попереднім  договором,  припиняється,  якщо
основний договір не укладений протягом строку, встановленого попереднім договором.»

Таким  чином,  у  зв’язку  із  зазначеним,  вважаємо,  що  зустрічні  позовні  вимоги
Петрашка С.Я. не підлягають задоволенню в повному обсязі.

У  зв’язку  із  вищевикладеним   та  на  підставі  положень  статей  8,  55,  124  і  129
Конституції,  положень  статей  2,  5,  6  та  7  Закону  України  «Про  судоустрій  і  статус
суддів»,вимог статей 15 і 16 ЦКУ, вимог статей 1, 3, 13,38, 39, 40, 42, 291, 292, 295 та 296
ЦПК, та

з урахуванням положень статті 41 Конституції, статей 11, 22, 207, 208, 209, 213, 509,
510, 524-527, 530, 533, 570, 571, 611, 613, 614, 617, 623, 626-629, 631, 632, 635, 637, 638-642,
647, 655-657, 659-662,  1166, 1212 та 1213ЦКУ,  статей 27,  38, 58-60, 196, 212 - 215, 307,
309ЦПК,  положень  Постанови Пленуму ВСУ №14,положень  Постанови Пленуму ВСУ
№9,положеньПостанови Пленуму ВГСУ №11,

ПРОШУ:

1. Скасувати рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 09.09.2013 року у
справі №761/11561/13-ц.

2. Ухвалити нове рішення,яким:
2.1. Стягнути  з  Відповідача  Петрашко Сергія  Ярославовича (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)  на  користь  СкаржникаПриватного
підприємства «Віталфарма» (код ЄДРПОУ 30108220, зареєстрований за адресою:
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2, р/р26005012714052 у ф. ВАТ «Укрексімбанк»
в м.Києві, МФО 383333) суми коштів:  
- у розмірі 3 197 200, 00 гривень, що підлягає сплаті,  згідно вимог статті 526

ЦКУ та пункту 13 Договору;
- у розмірі 1 598 600, 00 гривень, що підлягає сплаті (поверненню) згідно вимог

статті 526 ЦКУ, положень пунктів 5 та 13 Договору, в зв’язку невиконанням та
порушенням  Відповідачем  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) пунктів 3, 4, 14 Договору. 

2.2. Стягнути  з  Відповідача  Петрашко Сергія  Ярославовича  (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)  на  користь  СкаржникаПриватного
підприємства «Віталфарма» (код ЄДРПОУ 30108220, зареєстрований за адресою:
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2, р/р26005012714052 у ф. ВАТ «Укрексімбанк»
в м. Києві,  МФО 383333),  в якості компенсації  судових витрат,  кошти в сумі
8333,51 гривень.



2.3. Відмовити у задоволенні вимог за зустрічним позовом Відповідача Петрашко
Сергія  Ярославовича  (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) в
повному обсязі.

Додатки:

1. Копія довіреності на представника.
2. Оригінал платіжного доручення № 8310 від 30 вересня 2013 року про сплату судового

збору.
3. Заява Бойко О.А.
4. Копія  Ухвали  Верховного суду України  від  11 березня  2009  року у  справі  за  №6-

23141св08.
5. Копія  апеляційної  скарги та  додатків  до  неї  для  Відповідача 1,  Відповідача 2  та

Третьої особи.

ПредставникСкаржника                  В. К. Марініч

«04» жовтня 2013 року


