
Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ
01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4-а.

Позивач: Відповідач (Позивач за
зустрічним позовом)

Скаржник (не заявляла
вимог ні в суді першої

інстанції, ні в суді
апеляційної інстанції)

Треті особи

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

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

Петрашко  Ірина
Миколаївна,
Мешкає за адресою: 01135,  м.
Київ,  вул.  Павлівська,
буд.26/41, кв. 49,
Тел.:Невідомий

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

Адреса  для  листування  (отримання
пошти Апелянтом від Суду):
01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4-Б. 
Приватне  підприємство  «Юридична
фірма „ФОКС”/ для Сьомака В.С.

Представник Позивача 
Марініч  Володимир
Костянтинович, 
за  довіреністю  (згідно  положень  статей
40  і  42  Цивільного  процесуального
кодексу України):
Громадянин України
Ідентифікаційний номер: 2662300392
Місце  роботи:  директор  Приватного
підприємства «Юридична фірма «ФОКС»
Зареєстрований  за  адресою:  83121,  м.
Донецьк,  вул. Артема,  буд.  167,  кв.  26,
Тел.: (044) 288-87-72
Адреса  для  листування  (отримання
пошти  Представником  Апелянта  від
Суду):
01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4-Б. 
Приватне  підприємство  «Юридична
фірма „ФОКС”/для Марініча В. К.

Заперечення 
на Касаційну скаргу, яку було подано Петрашко І. М.:

- на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2010 року у справі
№ 2-3122/10:   

-- за позовом ПП «Віталфарма» до Петрашка С. Я., 
-- за зустрічним позовом Петрашка С.Я. до ПП «Віталфарма» (третя особа

приватний  нотаріус  Київського  міського  нотаріального  округу  Лисенко О.
О.),

- на ухвалу апеляційного суду м. Києва від 24 березня 2011 року у справі:
-- за позовом ПП «Віталфарма» до Петрашка С. Я., 
-- за зустрічним позовом Петрашка С.Я. до ПП «Віталфарма» (третя особа

приватний  нотаріус  Київського  міського  нотаріального  округу  Лисенко О.
О.),

- на рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ від 17.08.2011 року у справі:

-- за позовом ПП «Віталфарма» до Петрашка С. Я., 
-- за зустрічним позовом Петрашка С.Я. до ПП «Віталфарма» (третя особа

приватний  нотаріус  Київського  міського  нотаріального  округу  Лисенко О.
О.),
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26.11.2010  р.  суддею  Шевченківського  районного  суду  м.  Києва  Волошиним  В.О.  було
ухвалено рішення:

       -  про відмову у задоволенні вимог за позовною заявою Приватного підприємства
«Віталфарма» до Петрашка Сергія Ярославовича про відшкодування збитків;

       - про відмову у задоволенні вимог за зустрічною позовною заявою Петрашка Сергія
Ярославовича  до  Приватного  підприємства  «Віталфарма»  про  визнання  недійсними  пункту
договору, зобов’язання укласти договір.

Приватним підприємством «Віталфарма» було подано апеляційну скаргу в межах позовних
вимог та з доводами про необхідність переглянути в апеляційному порядку та скасувати рішення
Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2010 р.  у справі  за №2-3122/10  в частині
відмови у  задоволенні  вимог за  позовною заявою Приватного підприємства  «Віталфарма»  до
Петрашка С. Я. 

В інший частині та за іншими доводами, у тому числі щодо відмови у задоволенні вимог за
зустрічною  позовною  заявою  Петрашка  Сергія  Ярославовича  до  Приватного  підприємства
«Віталфарма», рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі за
№2-3122/10 в апеляційній інстанції не було оскаржено на сьогоднішній день жодною особою.

24.03.2011  р.,  відповідно  до  положень  статті  303  Цивільного  процесуального  кодексу
України,  затвердженого  законом    України  від  16.01.2003  року  за  №435-  IV   (далі  –    ЦПК),
Апеляційним  судом  м.  Києва  переглянуто  в  апеляційному  порядку рішення  Шевченківського
районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі за № 2-3122/10,  але лише в межах доводів
апеляційної скарги представника ПП «Віталфарма», в частині відмови у задоволенні вимог за
позовною  заявою  Приватного  підприємства  «Віталфарма»  до  Петрашка  С.  Я. При  цьому,
апеляційна інстанція жодним чином не виходила за межі доводів апеляційної скарги і жодним
чином не заявляла про розгляд справи за  межами цих доводів  апеляційної  скарги,  а  навпаки
заявила, що не вбачає порушень першою інстанцією норм процесуального права і неправильного
застосування першою інстанцією матеріального права. 

За  результатами  перегляду,  Апеляційним  судом  м.  Києва  постановлено  ухвалу  про
залишення без змін рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 26.11.2010 р. за
№2-3122/10.

Інших переглядів  рішення Шевченківського районного суду м.  Києва від 26.11.2010 р.  у
справі за № 2-3122/10 (за іншими доводами та вимогами, у тому числі, в частині заяви будь-якою
особою   апеляційних  доводів  стосовно  відмови  першою  інстанцією  у  задоволенні  вимог  за
зустрічною  позовною  заявою  Петрашка  Сергія  Ярославовича  до  Приватного  підприємства
«Віталфарма») в апеляційному порядку не здійснювалось жодним апеляційним судом і рішень з
цього приводу не приймалось. 

Таким чином, відповідно до вимог статті 324 ЦПК, сторони та інші особи, які беруть участь
у справі, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права,
свободи чи обов’язки, мали право оскаржити у касаційному порядку рішення Шевченківського
районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі за № 2-3122/10 лише після його перегляду в
апеляційному порядку, тобто мали  право оскаржити у  касаційному порядку лише ту частину
вищевказаного рішення, яку було переглянуто в апеляційному порядку.

Тобто, Петрашко С. Я. або Петрашко І. М., якщо вона відноситься до осіб визначених в
абзаці першому статті 324 ЦПК, мали право на касаційне оскарження рішення Шевченківського
районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі за № 2-3122/10 лише в тій частині, яку було
переглянуто  в  апеляційному  порядку.  Касаційне  оскарження  іншої  частини  вищевказаного
рішення можливо лише після її перегляду в апеляційному порядку.

Приватним  підприємством  «Віталфарма»  було  подано  касаційну  скаргу  до  Вищого
спеціалізованого  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  з  проханням
розглянути справу в касаційному порядку та скасувати рішення Шевченківського районного суду
міста  Києва  від  26.11.2010  р.  у  справі  за  №  2-3122/10,  в  частині,  яку  було  переглянуто  в
апеляційному  порядку,  та  яка  стосується  відмови  у  задоволенні  вимог  за  позовною  заявою
Приватного підприємства «Віталфарма» до Петрашка С. Я., а також з проханням ухвалити нове
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рішення про задоволення вимог за позовною заявою Приватного підприємства «Віталфарма» до
Петрашка С. Я. щодо відшкодування збитків.

Вищим спеціалізованим судом України з  розгляду цивільних і  кримінальних справ було
розглянуто вищевказану справу в межах позовних вимог та касаційної  скарги,  які стосуються
перегляду рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 26.11.2010 р. у справі за №2-
3122/10 та ухвали Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 р., в частині відмови у задоволенні
вимог за позовною заявою Приватного підприємства «Віталфарма» до Петрашка С. Я.

Інших переглядів  рішення Шевченківського районного суду м.  Києва від 26.11.2010 р.  у
справі  за  №  2-3122/10  та  ухвали  Апеляційного  суду  м.  Києва  від  24.03.2011  р.  (за  іншими
доводами  та  вимогами,  у  тому  числі,  в  частині  заяви  будь-якою  особою  касаційних  доводів
стосовно  відмови  першою  інстанцією  у  задоволенні  вимог  за  зустрічною  позовною  заявою
Петрашка  Сергія  Ярославовича  до  Приватного  підприємства  «Віталфарма»)  в  касаційному
порядку не здійснювалось жодним касаційним судом і рішень з цього приводу не приймалось. 

17.08.2011 р., за результатом розгляду вищевказаної справи, Вищим спеціалізованим судом
України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановлено рішення:

- про скасування рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 26.11.2010р.
у справі за № 2-3122/10, в частині відмови у задоволенні вимог за позовною заявою
Приватного підприємства «Віталфарма» до Петрашка С. Я про стягнення 969640,00
грн.;

-  про  скасування  ухвали  апеляційного  суду  м.  Києва від  24.03.2011 року, в  частині
відмови  у  задоволенні  вимог  за  позовною  заявою  Приватного  підприємства
«Віталфарма» до Петрашка С. Я про стягнення 969640,00 грн

-  про  стягнення  збитків  з  Петрашко  С.  Я.  на  користь  Приватного  підприємства
«Віталфарма».

Таким чином, рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 26.11.2010 р.  за
№2-3122/10 було оскаржено та переглянуто в апеляційному і касаційному порядку, але лише  в
частині  відмови  у  задоволенні  вимог  за  позовною  заявою  Приватного  підприємства
«Віталфарма»  до Петрашка С.  Я, та  в  межах апеляційних  та  касаційних  доводів  Приватного
підприємства «Віталфарма»,.

При цьому, вищевказане  рішення  Шевченківського  районного суду  міста  Києва  жодним
чином не було оскаржено та переглянуто ні в апеляційному, ні в касаційному порядку в частині
відмови у задоволенні вимог за зустрічною позовною заявою Петрашка Сергія Ярославовича до
Приватного  підприємства  «Віталфарма»  про  визнання  недійсними  пункту  договору  та
зобов’язання укласти договір, та за будь-якими іншими доводами, наведеними в касаційній скарзі
Петрашко І. М. 

Таким чином, касаційний розгляд справи, в межах вимог за первісною позовною заявою та
в  межах  апеляційних  і  касаційних  доводів  Приватного  підприємства  «Віталфарма», було
закінчено.

Однак, у вересні 2011 року Петрашко Іриною Миколаївною (дружиною Петрашка Сергія
Ярославовича)  було  подано  касаційну  скаргу  до  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з
розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) з вимогами:

- поновити строк на касаційне оскарження (при тому, що вона є дружиною відповідача
і проживає разом з ним);
- скасувати  рішення  Шевченківського  районного  суду  м.  Києва  від  26.11.2010  р.  у

справі  за  №2-3122/10  (при  тому,  що  частину  рішення  вже  скасовано  і  не  можливо
скасувати її двічі); 
- скасувати ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 р. (при тому, що частину

ухвали вже скасовано і не можливо скасувати її двічі);
- скасувати  рішення  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду  цивільних  і

кримінальних справ від 17.08.2011 р.  (це взагалі  унікальна вимога тому, що я ще не
бачив,  щоб  суд  самостійно  скасовував  свої  власні  рішення  за  касаційної  скаргою,
поданою за іншими ніж розглядалися позовними вимогами).
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- прийняти нове рішення, яким:
 відмовити  у  задоволенні  первісного  позову  (це  також  унікальна

вимога, тому що я також ще не бачив, щоб суд касаційної інстанції, за
одних  і  тих  же  умов,  виносив  два  протилежних  рішення,  і  двічі
«встановлював» одні і ті же обставини);

 зустрічний позов задовольнити (цікаво,  яким чином треба порушити
закон,  щоб  задовольнити  позов,  стосовно  якого  іншим  рішенням
вищого  суду  вже  встановлено  підстави,  що  не  дозволяють
задовольняти цей позов). 

При  цьому,  необхідно  зазначити,  що  вищевказані  доводи  і  вимоги  Петрашко  І.  М.
стосуються  лише  зустрічної  позовної  заяви  Петрашка  С.  Я.,  розгляд  справи  за  якою  було
здійснено  26.11.2010  р.  у  суді  першої  інстанції  (Шевченківській  районний  суд  м.  Києва),  і
рішення  якого  в  цій  частині  вимог, на  сьогоднішній  день  не  переглядалось  в  апеляційному
порядку.   

При цьому, жодна особа в нашій державі не має права на касаційне оскарження рішення
суду  першої  інстанції  без  його  перегляду  в  апеляційному  порядку  (як  повністю  так  і  у
відповідних частинах), а  ВССУ не має права відкривати касаційне провадження за касаційною
скаргою на рішення першої інстанції без його перегляду в апеляційному порядку. 

На підставі вищевикладеного вважаємо, що ВССУ, повинен був на момент отримання цієї
касаційної  скарги,  відмовити  у  відкритті  касаційного провадження  (згідно  вимог підпункту 2
пункту  3  статті  328  ЦПК),  а  на  сьогоднішній  день  -  ВССУ повинен  закрити  касаційне
провадження та залишити касаційну скаргу Петрашко І. М. без розгляду.

Хоча можливо, в нашій державі деякі особи мають особливі права, що передбачені іншим,
невідомим мені та громадянам України цивільним процесуальним кодексом України. 

Додатково, вважаємо за необхідне нагадати, що 17.08.2011 року касаційний розгляд справи,
в  межах вимог за  первісною позовною заявою та  в  межах  апеляційних  і  касаційних  доводів
Приватного підприємства «Віталфарма» вже закінчено.

При цьому, на сьогоднішній день, Петрашко С. Я. і Петрашко І. М. є такими, що отримали
рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2010 р.  у справі  № 2-3122/10 та
пропустили без  поважних причин строки на його апеляційне оскарження,  в частині  вимог за
зустрічною позовною заявою Петрашка С. Я., і тому вже взагалі не можуть скористатися правом
на апеляційне чи касаційне оскарження рішення Шевченківського районного суду м. Києва від
26.11.2010 р. у справі № 2-3122/10 в частині вимог за зустрічною позовною заявою Петрашка С.
Я. 

В свою чергу, вважаємо за необхідне зазначити, що Петрашко І. М., якщо вона відноситься
до осіб визначених в абзаці першому статті 324 ЦПК, в зв’язку з тим, що вона не була присутня
під  час  розгляду  справи,  мала  право  на  касаційне  оскарження  рішення  Шевченківського
районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі за № 2-3122/1, але лише в частині, яку було
переглянуто  в  апеляційному порядку (тобто,  в  частині,  що  стосується  відмови у  задоволенні
вимог за позовною заявою Приватного підприємства «Віталфарма» до Петрашка С. Я).

В  даному випадку,  ВССУ,  отримавши  таку  касаційну  скаргу, та  при  умові  поновлення
скаржнику строку на касаційне оскарження, мав право на проведення касаційного розгляду цієї
скарги,  згідно  вимог  статті  348  ЦПК,  але  лише  в  межах  тієї  частини  рішення,  яку  було
переглянуто в апеляційному порядку.

Однак,  апеляційну скаргу Петрашко І.  М. було  подано на  все  рішення  Шевченківського
районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі за № 2-3122/1, у тому числі і на ті частини, що
не переглядались в апеляційному порядку та стосуються вимог за зустрічним позовом Петрашка
С. Я., а ВССУ, при винесенні ухвали від 19.10.2011 року стосовно апеляційної скарги Петрашко
І. М. не застосовано положення статті 348 ЦПК, і відкрито касаційне провадження в загальному
порядку за доводами всієї касаційної скарги Петрашко І. М. 

В зв’язку з  вищевказаним вважаємо,  що  ВССУ,  повинен був  на  момент отримання  цієї
касаційної  скарги,  відмовити  у  відкритті  касаційного провадження  (згідно  вимог підпункту 2
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пункту  3  статті  328  ЦПК),  а  на  сьогоднішній  день  -  ВССУ повинен  закрити  касаційне
провадження та залишити касаційну скаргу Петрашко І. М. без розгляду

Таким  чином,  на  підставі  вищевикладеного,  на  сьогоднішній  день,  Петрашко  С.  Я.  і
Петрашко І. М. є такими, що:

- отримали рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у
справі № 2-3122/10 стосовно вимог за первісним позовом і  вимог за зустрічним
позовом;
- отримали ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 р.  про перегляд в
апеляційному порядку справи і рішення Шевченківського районного суду м. Києва
від  26.11.2010  р.  у  справі  № 2-3122/10,  в  межах  вимог  за  первісною  позовною
заявою та в межах апеляційних доводів Приватного підприємства «Віталфарма»;
- отримали рішення ВССУ від 17.08.2011 року про перегляд в касаційному порядку
справи,  рішення  Шевченківського  районного  суду  м.  Києва  від  26.11.2010  р.  у
справі № 2-3122/10 та ухвали Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 р., в межах
вимог за первісною позовною заявою та в межах апеляційних і касаційних доводів
Приватного підприємства «Віталфарма»,

а  також  є  таким,  що  пропустили  без  поважних  причин  строки  на  апеляційне  та  касаційне
оскарження рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі №2-
3122/10, в будь-яких його частинах, і тому вже взагалі не можуть скористатися правом на його
апеляційне чи касаційне оскарження.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що для обґрунтування заявлених касаційних
вимог, Петрашко  Ірина  Михайлівна  посилається  на  норми  і  факти,  які  навіть  абітурієнт  чи
студент першого курсу юридичного факультету охарактеризував  би як абсурдні  і  безглузді,  та
такі, що не можуть бути підставами для відкриття касаційного провадження.

Однак, 19.10.2011 р.  ВССУ, в порушення вимог законодавства України та на відміну від
порядку  розгляду  багатьох  інших  справ,  було  відкрито  провадження  за  цією  унікальною
касаційною скаргою Петрашко Ірини Михайлівни.

Вищевказані  касаційна  скарга  Петрашко І.  М.  і  ваша ухвала  про  відкриття  касаційного
провадження настільки унікальні і безпрецедентні, що наш клієнт вирішив висвітлити їх в пресі,
а також направити до деяких університетів для допомоги в навчанні майбутнім юристам, а саме,
до  Києво-Могилянської  академії,  КНУ  ім.  Т.  Г.  Шевченко, Національного університету
"Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та до Львівського університету ім. Івана
Франка.

Також є незрозумілими підстави для поновлення  ВССУ строку на касаційне оскарження
для Петрашко І. М.  

По-перше,  жодна  із  заяв  Петрашко  І.  М.  про  те,  коли  вона  дізналась  про  справи  та
ознайомилась з рішеннями судів,  не підтверджена жодними доказами.  З цього дня ми будемо
знати,  що для поновлення строку  ВССУ на касаційне оскарження достатньо подати заяву по
поважність пропуску з видуманими обставинами без будь-якого їх підтвердження.

По-друге, вважаємо за необхідне звернути вашу увагу, шановні судді, що судами всіх трьох
інстанцій  неодноразово  надсилалися  повістки  і  також рішення  цих судів  за  адресою м.  Київ,
вулиця Павлівська, буд. 26/41, кв. 49, тобто за адресою де проживають і зареєстровані Петрашко
С.  Я.  і  Петрашко  І.  М.  В.  Внаслідок  вищевикладеного  вважаємо,  що  Петрашко  І.  М.  було
своєчасно повідомлено про розгляд справи і про рішення судів.

По-третє, необхідно зазначити про те, що зазначений спір не стосується спільного сумісного
майна подружжя Петрашко, тому що судами всіх трьох інстанцій розглядалось лише питання про
виконання Петрашком С. Я. зобов’язань за  Попереднім договором, укладени 24.06.2008 р. між
ПП «Віталфарма» та Петрашко С.Я. (із змінами від 04 липня 2008 р). В свою чергу, ви, шановні
судді, краще за мене знаєте, що відповідно до положень статті 635 Цивільного кодексу України,
затвердженого  законом  України  від  16.01.2003  року  за  №435-  IV,  предметом  попереднього
договору  не  може  бути  жодне  майно  (тим  паче  майно,  яке  знаходиться  у  спільній  сумісній
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власності),  тому  що  предметом  попереднього  договору  є  лише  зобов’язання  укласти  у
майбутньому Основну угоду. Таким чином, наслідком укладення попереднього договору не може
бути зміна права власності на будь-яке майно, у тому числі на майно подружжя Петрашко.

В зв’язку з вищевикладеним, я взагалі не розумію, на підставі чого судді  ВССУ поновили
Петрашко І. М. строк на касаційне оскарження і прийняли до розгляду її касаційну скаргу.

Шановні судді, звертаюсь до Вас з усією повагою. Мені не зовсім зрозуміло під впливом
яких обставин було прийнято зазначену ухвалу, але соромно писати заперечення на такого роду
вимоги, на підставі яких відкрито касаційне провадження.

Я поважаю і не заперечую право кожного звернутися до суду для захисту прав та законних
інтересів.

Однак, суд повинен діяти в межах вимог законодавства України і забезпечувати реалізацію
зазначеного права без порушення вимог закону.

В даному випадку, вбачається,  що суд готовий відкрити  провадження  на  підставі  навіть
пустого аркушу паперу з туалету, який лише підписаний впливовою у суспільстві особою або
його дружиною чи родичем.

Я дійсно бачив, що в судовій системі України існує криза, але я не знав,
що судової системи, як такої, в нашій державі вже більше не існує.

На  нашу  думку  і  відповідно  до  вимог  законодавства  України,  у  випадку  такого
необґрунтованого звернення, суд повинен був винести ухвалу, в якій зазначити про неможливість
звернення до суду на підставі такого роду обставин.

Однак,  якщо  суд,  приймаючи  до  розгляду  такого  роду  вимоги,  бажає  в  такий  спосіб
закріпити конституційне право особи на звернення до суду, тоді не зрозуміло чому в більшості
інших випадків суд, навіть без витребування документів, визначає, що не вбачається підстав для
відкриття  провадження  у  справі  (прослідковується  з  практики  діяльності  Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, особливо в питаннях,
що стосуються розірвання та визнання недійсними кредитних договорів). Невже права існують
лише у державних керівників, а все інше – це «бидло» без прав та можливостей. 

Зважаючи  на  зазначене,  виникають  сумніви  щодо  професіоналізму  та  неупередженості
суддів при розгляді зазначеної справи, і тому Приватне підприємство «Віталфарма» клопоче:

-  про  надання  дозволу  та  проведення  слухання  зазначеної  справи  лише  за  участі
уповноваженого  представника  Позивача  та  з  залученням  представників  засобів  масової
інформації.

В свою чергу, стосовно змісту касаційної  скарги Петрашко І.  М. вважаємо за необхідне
зазначити наступне.

З метою забезпечення читабельності документу і зручності при викладенні обставин справи
та наданні нормативного обґрунтування, нами застосовано наступні терміни:

Позивач –  Приватне  підприємство  «Віталфарма»,  позивач  по  справі  та  скаржник  за
касаційною скаргою;

Відповідач – відповідач за первісною позовною заявою та позивач за зустрічною позовною
заявою, Петрашко Сергій Ярославович;

Скаржник – Петрашко Ірина Михайлівна;
Попередній договір – попередній договір, укладений 24.06.2008 р. між ПП «Віталфарма»

та Петрашко С.Я. (із змінами від 04 липня 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.;
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- 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.

Касаційна скарга – касаційна скарга, подано до ВССУ Петрашко І.М.;
Основна  угода –  договір  купівлі-продажу,  який  ПП  «Віталфарма»  та  Петрашко  С.Я.

зобов’язались укласти згідно попереднього договору від 24.06.2008 р.;
Рішення  суду –  Рішення  Шевченківського районного суду  м.  Києва від  26.11.2010 р.  у

справі № 2-3122/10;
Ухвала Апеляційного суду – Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 р. у справі

22-3486/2011;
Рішення ВССУ – Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і

кримінальних справ від 17.08.2011 р.;
ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Місцевий суд – Шевченківський районний суд;
Апеляційний суд – Апеляційний суд м. Києва;
Конституція -  Конституція  України,  затверджена  Законом  України  від  28.06.1996  р.  за

№254к/96-ВР, із змінами та доповненнями;
ЦКУ -  Цивільний кодекс України,  затверджений законом України від 16.01.2003 року за

№435- IV;
ГКУ - Господарський кодекс України, затверджений законом України від 16.01.2003 року за

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

18.03.2004 р. за № 1618-IV;
СКУ –  Сімейний  кодекс  України,  затверджений  Законом  України  від  10.01.2002  р.  за

№2947-ІІІ;
ККУ – Кримінальний кодекс України, затверджений Законом України від 05.04.2001 р. за №

2341-ІІІ.
1.1. Сторінка 6, пункт 3 прохальної частини Касаційної скарги:
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«3. Скасувати рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2010
року у справі № № 2-3122/10 за позовом ПП «Віталфарма» до Петрашка С.Я. та за зустрічним
позовом Петрашка С.Я.  до ПП «Віталфарма»,  третя  особа  приватний нотаріус  Київського
міського  нотаріального  округу  Лисенко  Олександр  Олегович,  та  ухвалу  апеляційного  суду
м.Києва від 24 березня 2011 року у вказаній справі, якою рішення Шевченківського районного суду
м. Києва від 26 листопада 2010 року було залишено без змін».

Відповідно до прохальної частини, Скаржник просить скасувати:
-  рішення  Шевченківського  районного  суду  м.  Києва від  26  листопада  2010  року у

справі № 2-3122/10:   
-- за позовом ПП «Віталфарма» до Петрашка С. Я., 
--  за  зустрічним  позовом Петрашка  С.Я.  до  ПП «Віталфарма»  (третя  особа

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Лисенко О.О.),
- ухвалу апеляційного суду м. Києва від 24 березня 2011 року.

Однак, вважаємо за необхідне нагадати, що рішення Шевченківського районного суду міста
Києва від 26 листопада 2010 року у справі № 2-3122/10 та ухвала апеляційного суду міста Києва
від 24 березня 2011 року, в частині позовних вимог приватного підприємства «Віталфарма» до
Петрашка  С.  Я.,  вже  частково  скасовані  Рішенням  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з
розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.08.2011 р., і тому їх в цій частині не можливо
скасувати двічі. 

В свою чергу, Скаржник не визначила, в який частині вона просить скасувати вищевказані
рішення Шевченківського районного суду м. Києва та ухвалу апеляційного суду міста Києва, і
тому її прохання стосується вищевказаних рішень та ухвали в повному обсязі.

 Я прошу вибачення, але законодавством України не передбачено оскарження та скасування
двічі одних і тих же рішень суддів.  

Крім  того,  вважаємо  за  необхідне  зазначити,  що  Скаржником у  касаційній  скарзі  не
наведено жодного факту та  його нормативного обґрунтування,  який би стосувався  порушення
судами першої, апеляційної та касаційної інстанції норм процесуального права та неправильного
застосування ними норм матеріального права. 

Таким чином не вбачається будь-яких підстав для скасування будь-якого рішення суду.
В зв’язку із зазначеним,  ВССУ, відповідно до вимог статті 328  ЦПК, при отриманні цієї

касаційної  скарги  повинен  був  відмовити  у  відкритті  касаційного  провадження,  а  на  даний
момент  ВССУ  повинен,  відповідно до положень статей 336 і  337  ЦПК,  відхилити касаційну
скаргу Петрашко І. М., та залишити без змін рішення Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ  від  17.08.2011  р.  та  Рішення  Шевченківського
районного суду м.  Києва від 26.11.2010 р.  у  справі  № 2-3122/10,  в частині,  яку не скасовано
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

1.2. Сторінка 6, пункт 4 прохальної частини Касаційної скарги:

«4.  Скасувати  рішення  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду  цивільних  і
кримінальних справ від 17.08.2011 р. у справі за позовом ПП «Віталфарма» до Петрашка С.Я. та
за зустрічним позовом Петрашка С. Я. до ПП «Віталфарма», третя особа приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Лисенко Олександр Олегович».

Вважаємо  за  необхідне  зазначити,  що  Скаржником у  касаційній  скарзі  не  наведено
жодного  факту  та  його  нормативного  обґрунтування,  який  би  стосувався  порушення  судами
першої,  апеляційної  та  касаційної  інстанції  норм  процесуального  права  та  неправильного
застосування ними норм матеріального права. 

Таким чином не вбачається будь-яких підстав для скасування будь-якого рішення суду.   

1.3. Сторінка 6, пункти 5-7 прохальної частини Касаційної скарги:
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5.  Прийняти нове  рішення,  яким в  задоволенні  первісного  позову  ПП «Віталфарма»  до
Петрашка Сергія  Ярославовича відмовити,  зустрічний позов Петрашка Сергія  Ярославовича
задовольнити».

«6. Визнати недійсними:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………».

По-перше,  вважаємо  за  необхідне  зазначити,  що  Скаржником у  касаційній  скарзі  не
наведено жодних нових доказів та обґрунтувань, яких не було би в матеріалах справи, а також не
наведено жодного факту та  його нормативного обґрунтування,  який би стосувався  порушення
судами першої, апеляційної та касаційної інстанції норм процесуального права та неправильного
застосування ними норм матеріального права. 

Таким чином не вбачається будь-яких підстав для скасування будь-якого рішення суду та
прийняття нового рішення.  

Крім того, необхідно нагадати, що рішення Шевченківського районного суду міста Києва
від 26.11.2010 р. за № 2-3122/10 було оскаржено та переглянуто в апеляційному і касаційному
порядку,  але  лише  в  частині  відмови  у  задоволенні  вимог  за  позовною  заявою  Приватного
підприємства «Віталфарма» до Петрашка С. Я, та в межах апеляційних та касаційних доводів
Приватного підприємства «Віталфарма»,.

При цьому, вищевказане  рішення  Шевченківського  районного суду  міста  Києва  жодним
чином не було оскаржено та переглянуто ні в апеляційному, ні в касаційному порядку в частині
відмови у задоволенні вимог за зустрічною позовною заявою Петрашка Сергія Ярославовича до
Приватного  підприємства  «Віталфарма»  про  визнання  недійсними  пункту  договору  та
зобов’язання укласти договір, та за будь-якими іншими доводами, наведеними в касаційній скарзі
Петрашко І. М.

Тобто, Петрашко С. Я. або Петрашко І. М., якщо вона відноситься до осіб визначених в
абзаці першому статті 324 ЦПК, мали право на касаційне оскарження рішення Шевченківського
районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. у справі за № 2-3122/10 лише в тій частині, яку було
переглянуто  в  апеляційному  порядку.  Касаційне  оскарження  іншої  частини  вищевказаного
рішення можливо лише після її перегляду в апеляційному порядку.

При цьому, жодна особа в нашій державі не має права на касаційне оскарження рішення
суду  першої  інстанції  без  його  перегляду  в  апеляційному  порядку  (як  повністю  так  і  у
відповідних частинах), а  ВССУ не має права відкривати касаційне провадження за касаційною
скаргою на рішення першої інстанції без його перегляду в апеляційному порядку. 

На підставі вищевикладеного вважаємо, що ВССУ, повинен був на момент отримання цієї
касаційної  скарги,  відмовити  у  відкритті  касаційного провадження  (згідно  вимог підпункту 2
пункту  3  статті  328  ЦПК),  а  на  сьогоднішній  день  -  ВССУ повинен  закрити  касаційне
провадження  та  залишити  касаційну  скаргу  Петрашко  І.  М.  без  розгляду  або  відхилити  цю
касаційну скаргу.

Зважаючи на те, що Скаржник не є фахівцем у галузі права, можливо ще припустити, що
така особа може висунути такого роду вимоги, які повністю суперечать вимогам законодавства
України.

Однак, абсолютно незрозуміло, як судді  ВССУ могли порушити провадження на підставі
такого роду вимог, що є необґрунтованими та  такими,  що не передбачені  жодними вимогами
законодавства України.

Шановні  судді,  можливо  у  Вас  є  інструкція  чи  нормативно-правові  акти  під  грифом
«Секретно», які передбачають скасування  Рішення місцевого суду,  Ухвали Апеляційного суд,
які  вже  скасовано  (!!!!!!!!!!!!!!)  та  прийняття  касаційною  інстанцією  нового  рішення  про
задоволення позовних вимог без їх розгляду в апеляційному порядку.

1.4. Сторінка 3 абзаци 2 і 4 Касаційної скарги:

«Таким чином, акти цивільного законодавства, чинні в Україні, прямо вказують, що право
власності на нерухоме майно особа набуває з моменту реєстрації такого права власності та
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відповідного  правочину  відповідним  комунальним  підприємством  технічної  інвентаризації.
Тобто,  продавець  по  договору (відповідач)  не  міг  гарантувати  набуття  права  власності  на
майно у будь-які строки, оскільки факт такого набуття перебував у компетенції третьої особи
–  відповідного  підприємства  технічної  інвентаризації.  Відповідно,  продавець  (відповідач)  не
володів  відповідним  обсягом  цивільної  дієздатності  для  того,  аби  брати  на  себе  такі
зобов’язання».

«Таким чином, з викладених вище міркувань, підлягають визнанню недійсними ті частини
договору,  котрі  встановлюють  обов’язок  відповідача  набути  право  власності  на  майно  до
конкретної встановленої дати та пов’язані із ним положення договору»

Зазначені  висновки  Скаржника не  мають  жодного  правового  підґрунтя,  зважаючи  на
наступне.

По-перше. Відповідно до положень статті 635 ЦКУ, предметом Попереднього договору не
може бути набуття права власності на  майно, тому що предметом попереднього договору є лише
зобов’язання  укласти  у  майбутньому  Основну  угоду на  умовах,  встановлених  попереднім
договором. 

Тобто,  умова  про  набуття  Відповідачем у  власність  Цілісного  майнового  комплексу  у
визначений строк не є зобов’язанням Відповідача вчинити на користь Позивача певну дію, а є
лише головною умовою, встановленою Попереднім договором для укладення Основної угоди.

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  договору  купівлі  –  продажу  цього  комплексу  між  Позивачем і
Відповідачем. 

На підставі вищевикладеного, та з урахуванням того факту, що за  Попереднім договором
не відбувається перехід права власності на Цілісний майновий комплекс та не встановлюються
зобов’язання Відповідача вчинити на користь Позивача певну дію, виконання або не виконання
будь-яких обов’язків за цим договором (крім обов’язку укласти Основну угоду) не має правових
наслідків щодо порушення умов цього договору, а є лише виконанням певних умов, встановлених
Попереднім договором задля забезпечення укладення в майбутньому Основної угоди. 

В  свою  чергу, якщо  Відповідач, отримавши 969 940  гривень  від  Позивача, зобов’язався
укласти Основну угоду, але при цьому, як заявляє Петрашко І. М, він заздалегідь знав про те, що
не має можливості укласти в майбутньому у строк до 25 липня 2008 року цю Основну угоду, такі
дії Відповідача, згідно вимог статті 190 ККУ, можливо кваліфікувати як шахрайство – тобто,
заволодіння майном Позивача шляхом обману чи зловживання довірою, і в цьому випадку ВССУ
повинен  винести  ухвалу  про  направлення  матеріалів  справи  до  правоохоронних  органів  для
перевірки і порушення кримінальної справи по відношенню до Петрашка С. Я.

У випадку, якщо  Відповідач буде  наполягати  на  цьому, ми просимо  ВССУ, враховуючи
вимоги статті  211  ЦПК,  винести  окрему ухвалу для направлення  компетентним органам для
вирішення  питання  про  відкриття  кримінальної  справи  стосовно  Відповідача за  статтею
190ККУ.

По-друге. Стосовно заяви  Скаржника про те, що  Відповідач не володів повним обсягом
цивільної  дієздатності  (на  нашу  думку,  Відповідач є  нормальною  людиною,  але  можливо
Скаржнику краще видно). 

Однак, з цього приводу, все ж таки вважаємо нагадати Скаржнику і 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
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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,  Скаржником,  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.

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

1.5. Сторінка 3 абзац 7 Касаційної скарги:

«На виконання умов договору відповідачем було виконано усі зобов’язання, виконання яких
залежало безпосередньо від відповідача а саме, повідомлено орендарів про припинення договорів
оренди,  повідомлено  Київську  міську  раду  про  відмову  від  землекористування  та  надіслано
відповідні документи позивачеві».

Вважаємо  за  необхідне  звернути  вашу  увагу  на  те,  що  Скаржник вводить  зазначеною
заявою суд в оману тому, що Попереднім договором не встановлено жодного зобов’язання (крім
укладення Основної угоди), яке Відповідач повинен виконати на користь Позивача, - тобто, все,
що Скаржник називає зобов’язаннями є лише умовами, встановленими Попереднім договором
для укладення Основної угоди, що передбачено положеннями статті 635 ЦКУ.

В свою чергу, Відповідач не виконав жодної із умов Попереднього договору, - і даний факт
є вже встановленим судами  першої  і  апеляційної  інстанції  та  повністю підтверджений судом
касаційної інстанції, і таким чином вже не підлягає доказуванню, згідно положень статті 61 ЦПК.
В  свою чергу,  ВССУ вже не  має  повноважень  встановлювати  нові  обставини чи  вирішувати
питання їх достовірності чи переваги.

Однак,  враховуючи  заяву  Скаржника вважаємо  за  необхідне  знову  зазначити,  що
положеннями Попереднього договору встановлено,  що  для  укладення  Основної  угоди,
Відповідач повинен був протягом строку, встановленого для укладення Основної угоди (тобто до
25 липня 2008 року) виконати наступне.

1. Відповідно до  положень пунктів 1 і 3  Попереднього договору,  Відповідач повинен
був придбати та у його власності повен був знаходитись, на момент укладення Основної
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угоди, 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. 
     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
(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 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 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. 

 (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  Основній угоді 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  Основної  угоди,
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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  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.  Відповідно до положень пункту 3 Попереднього договору,  Відповідач повинен був
відкрити  на  своє  ім’я  рахунок  у  Київській  міській  філії  АКБ  «Укрсоцбанк»,  для
розрахунків за договором. 

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. Відповідно до положень пункту 4  Попереднього договору,  Відповідач повинен був
підготувати  за  свій  рахунок  документи,  які  необхідні  для  нотаріального  посвідчення
Основної угоди згідно вимог чинного законодавства. Тобто, Відповідач 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.  Іншої  інформації  щодо
реєстрації  Відповідачем права  власності  на  будь-який  комплекс,  після  якої  можливо
укладення  і  нотаріальне  оформлення  Основної  угоди,  ні  Місцевому  суду,  ні
Апеляційному суду ні ВССУ не надавалось. 

Таким чином, Відповідач не підготував документи на Цілісний майновий комплекс,
які необхідні для нотаріального посвідчення, 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 (далі –
Інструкція про вчинення, встановлений Попереднім договором для укладення Основної
угоди.
4.  Відповідно до положень пункту 14 Попереднього договору, Відповідач повинен був
передати Позивачу оригінали письмових повідомлень від імені закритого акціонерного
товариства  «Київмашпостачзбут»  (яке  на  момент  укладення  Попереднього  договору,
було  власником та  орендодавцем нерухомого майна,  що входить  до складу  Цілісного
майнового комплексу)  про припинення кожного діючого договору оренди нерухомого
майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. № 1. Також, відповідно
до  положень  пункту  14  Попереднього  договору, Відповідач  повинен  був  передати
Позивачу повідомлення  від  імені  закритого  акціонерного  товариства
«Київмашпостачзбут»  про не продовження кожного договору оренди нерухомого майна
на  новий  строк,  на  адреси  та  реквізити  кожного  з  орендарів  нерухомого  майна  (або
частини  нерухомого  майна),  з  відміткою  кожного  орендаря  про  отримання  на
адресованому  йому  повідомленні. При  цьому,  відповідна  відмітка  про  отримання
повідомлення про припинення договору оренди повинна була бути засвічена підписом
керівника кожного орендаря та скріплена печаткою відповідної юридичної особи.

Однак,  Відповідачем не  передано  у  строк  до  25  липня  2008  року,  встановлений
Попереднім договором для укладення Основної угоди, і не передано на сьогоднішній
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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.

Відповідачем не  надано  жодних  доказів,  які  можуть  підтвердити  виконання  ним  умов
Попереднього  договору,  тобто  Відповідач є  таким,  що  не  виконав  умови  Попереднього
договору, що встановлені для укладення Основної угоди положеннями пунктів 1, 2.2.1, 2.2.2, 3, 4
і 14 Попереднього договору.

При цьому, невиконання  Відповідачем належним чином умов за  Попереднім договором,
призвело  до  не  укладення  Основної  угоди в  строк  до  25  липня  2008  року  -  встановлений
Попереднім договором термін для укладення Основної угоди, і до не укладання її взагалі, що в
свою чергу призвело до неможливості виконання своїх зобов’язань щодо укладення Основної
угоди  Позивачем. Внаслідок  вищезазначеного,  Позивач не  зміг  призначити  час  і  місце
укладення Основної угоди, так як це було фізично неможливим і не мало сенсу.

1.6. Сторінка 3 абзац 8 Касаційної скарги:

«Основним зобов’язанням сторін  по  договору  було  укладення  договору  купівлі  продажу
майна відповідно до узгоджених в попередньому договорі істотних умов. Проте Позивач у справі
ухилився  та  продовжує  ухилятись  від  укладення  основного  договору,  чим  порушує  права
відповідача та не виконую свої зобов’язання по договору.»

Сторінка 5 пункт 7 прохальної частини Касаційної скарги:

«Зобов’язати Приватне підприємство «Віталфарма» укласти договір купівлі – продажу
Цілісного майнового комплексу…………..»

По-перше. Необхідно  вказати,  що  положеннями  Попереднього  договору встановлено
строк,  до  якого  може  бути  укладено  Основну  угоду –  25.07.2008  року,  і  встановлено
максимальний  строк  до  якого  Відповідач  повинен  виконати  умови  пункту  14  Попереднього
договору – не пізніше 25.07.2008 (надіслання повідомлень про припинення та повідомлень про
не продовження договорів оренди) і не пізніше 30.07.2008 (надіслання нотаріально посвідченого
повідомлення про відмову від оренди земельної ділянки). 

Не виконання будь-якої із вищевказаних умов, відповідно до положень останнього речення
пункту 13  Попереднього договору,  дає право  Позивачу  відмовитись від укладання  Основної
угоди взагалі.

При цьому, як вже зазначалось вище, 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.

Жодного повідомлення від  Відповідача про відкриття  рахунку у Київській  міській  філії
АКБ «Укрсоцбанк», для розрахунків за договором, Позивачу не надходило

Відповідач не підготував документи на  Цілісний майновий комплекс, які необхідні для
нотаріального  посвідчення,  згідно  вимог  статей  209  і  635  ЦКУ та  вимог  Інструкції  про
вчинення нотаріальних дій

Відповідачем не  передано  у  строк  до  25  липня  2008  року,  встановлений  Попереднім
договором, 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. №
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1),  і  не  передано ним  Позивачу повідомлень  від  імені  закритого  акціонерного  товариства
«Київмашпостачзбут» про не продовження кожного договору оренди нерухомого майна.

Таким чином, Позивач не ухиляється та не ухилявся від укладення Основної угоди.
Навпаки,  Позивач бажав.  але  не  міг  фізично  укласти  Основну  угоду тому, що,  як  вже

зазначено вище, Відповідач не мав і не має у своєї власності Цілісного майнового комплексу, і
тому не міг і не може його продати ні до 25.07.2008 ні на сьогоднішній день. До того ж, той
комплекс будівель та споруд, що знаходиться у власності  Відповідача не відповідає і ніколи не
відповідав вимогам до предмету Основної угоди, які визначені в Попередньому договорі.

В  зв’язку  з  вищевикладеним  та  відповідно  до  положень  останнього  речення  пункту  13
Попереднього договору, Позивач відмовився від укладання Основної угоди взагалі, і ніхто не
має права примушувати його укладати Основну угоду.

1.7. Сторінка 4 абзац 5 -6 Касаційної скарги:

«Особа, яка подає скаргу, перебуває у шлюбі із відповідачем у справі, Петрашком С.Я., з
08.11.2003 р. Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України, майно набуте подружжям за час
шлюбу, належить дружині  та  чоловікові  на  праві  спільної  сумісної  власності  незалежно від
того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства,
догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Таким чином, нерухоме та
інше майно, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.  Малинська, буд. 1, та було предметом
вищевказаного  попереднього договору перебувало  у спільній  сумісній  власності  моїй  та  мого
чоловіка.

Відтак, розгляд справи з приводу зазначеного вище попереднього договору безпосередньо
стосувався моїй прав та обов’язків, як співвласника зазначеного майна, а винісши вищевказані
рішення  суди  першої  та  апеляційної  інстанції,  вирішив  питання  про  мої  права,  свободи  чи
обов’язки, як співвласника вказаного майна».

З цього приводу, вважаємо за  необхідне зазначити  про те,  що даний спір  не стосується
спільного  сумісного  майна  подружжя  Петрашко,  тому  що  судами  всіх  трьох  інстанцій
розглядалось  лише  питання  про  виконання  Петрашком  С.  Я.  зобов’язань  за  Попереднім
договором. В свою чергу, ви, шановні судді, краще за мене знаєте, що відповідно до положень
статті 635 ЦКУ, предметом попереднього договору не може бути жодне майно (тим паче майно,
яке знаходиться  у  спільній  сумісній  власності),  тому що предметом попереднього договору є
лише зобов’язання укласти у майбутньому  Основну угоду. Таким чином, наслідком укладення
попереднього договору не може бути зміна права власності на будь-яке майно, у тому числі на
майно  подружжя  Петрашко.  Більш  того,  на  момент  укладення  Попереднього  договору,  в
спільній сумісній власності  подружжя Петрашко не знаходилось жодного майна,  яке було або
могло бути предметом Основної угоди.

Таким чином,  Скаржник не має жодного відношення до цього спору і не має права на
касаційне оскарження вищевказаних рішень судів. 

Крім того, Скаржник зазначає, що жодним чином не знала про розгляд справи у судах та
взагалі – про укладення Попереднього договору.

Однак,  при  цьому,  Скаржник вказує,  що  проживає  разом  з  Відповідачем (за  однією
адресою). При цьому, Скаржник, відповідно до вимог статті 119 СКУ, не надала ні Позивачу, ні
суду жодної інстанції, рішення суду про встановлення режиму окремого проживання Скаржника
і Відповідача.

Таким чином,  Скаржник та  Відповідач, згідно вимог статті 3  СКУ, вважаються сім’єю,
тобто  такими,  що  проживають  разом,  пов’язані  спільним  побутом  та  взаємними  правами  і
обов’язками.

Враховуючи вищевикладене та з урахуванням того факту, що на адресу  Відповідача, за
якою проживає Скаржник, неодноразово приходили процесуальні та інші документи, пов’язані з
розглядом  справи,  а  Відповідач є  особою,  що  представляє  інтереси  і  повинен  діяти  лише
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інтересах  подружжя  Петрашко,  Скаржник не  може  бути  особою,  що  не  знала  про  судовий
розгляд спору щодо Попереднього договору.

При цьому,  Скаржник так  відчайдушно  доводить,  що  лише  нещодавно  дізналась  про
розгляд  справи  і  прийняття  Рішення  місцевого  суду та  Ухвали  Апеляційного  суду,  однак
дослівно (!!!!) наводить обґрунтування та вимоги, які Відповідач зазначав у зустрічній позовній
заяві, в задоволенні яких  Місцевий суд відмовив, що жодним чином не  ОСКАРЖУВАЛОСЬ
ВІДПОВІДАЧЕМ !!!!!!!!!!

Враховуючи  вищевикладене,  вважаємо,  що  вимоги  Скаржника є  безпідставними  та
такими, що не підлягають задоволенню.

У зв’язку із зазначеним та на підставі статей 8, 55 і 129  Конституції, статей 27,  38, 211,
328, 333, 335, 336 та 337  ЦПК,

та з урахуванням вимог статей 36, статей 291, 292, 294 – 296, 303, 307, 309, 324 та 325 ЦПК,
статей 36, 37, 39, 40, 41 і 635 ЦКУ, статей 3, 60-63 і 119 СКУ та статті 190 ККУ,

ПРОШУ:
1. Відмовити у задоволенні  касаційної  скарги Петрашко Ірини Миколаївни на рішення

Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2010 року у справі № 2-3122/10 за
позовом ПП «Віталфарма» до Петрашка С.Я. та за зустрічним позовом Петрашка С.Я. до ПП
«Віталфарма»,  третя  особа  приватний  нотаріус  Київського  міського  нотаріального  округу
Лисенко Олександр Олегович, та на ухвалу апеляційного суду м. Києва від 24 березня 2011 року у
вказаній справі, якою рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26 листопада 2010
року було залишено без змін, та на Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ від 17.08.2011 р.

2. Відхилити касаційну скаргу. 
3. Розглянути  питання  про  можливість  постановлення  окремої  ухвали  для  направлення

правоохоронним органам для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи стосовно
Петрашка  Сергія  Ярославовича  (ідентифікаційний  номер  2780003494)  за  статтею  190
Кримінального кодексу України, затвердженого законом України від 05.04.2001 р. за № 2341-ІІІ.

4. Повідомити про дату та час розгляду справи.
5. Проводити  розгляд  справи  лише  за  участі  уповноваженого  представника

Приватного підприємства  «Віталфарма»  для  надання ним пояснень  і  для  переконання  в
неупередженості складу суду.

Додатки:
1. Довіреність на представника.
2. Копія касаційної скарги та додатків до неї для  Скаржника,  Відповідача та третьої

особи.

Представник на підставі довіреності
Директор Приватного підприємства 
«Юридична фірма «ФОКС»                                                                          В. К. Марініч

18 листопада 2011 р.
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