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НАВІЩО І ЧОМУ.





Стаття 137 ГПК. Заходи забезпечення позову

1. Позов забезпечується:

1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або 
підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в 
інших осіб;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;
3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або 

здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або 
виконувати щодо нього інші зобов'язання;

10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного 
захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та 
інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються 
заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.



Не допускається … шляхом заборони:

1) проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського 

товариства та приймати ними рішення, крім заборони приймати 
конкретні визначені судом рішення, які прямо стосуються предмета 
спору;

2) емітенту, зберігачу, депозитарію надавати реєстр власників іменних 
цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників 
господарського товариства для проведення загальних зборів 
товариства;

3) участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у 
загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних 
зборів акціонерів або учасників господарського товариства;

4) здійснювати органам державної влади, органам місцевого 
самоврядування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладені 
на них згідно із законодавством владні повноваження, крім заборони 
приймати конкретні визначені судом рішення, вчиняти конкретні дії, що 
прямо стосуються предмета спору.



1. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД = ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕКСТ.

2. ЗАПРОСИТИ БІЛЬШЕ ЗАХОДІВ.

3. ПОЯСНЕННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВАШИХ ЗАХОДІВ.

4. ПОЯСНЕННЯ ТОГО,ЩО ОБРАНІ ВАМИ ЗАХОДИ НЕ 
ПРИЗВЕДУТЬ ДО…



НЕВІРНО: ВГСУ 7 квітня 2015 р. N 910/27082/14

- вжити заходи до забезпечення позову та заборонити ТОВ , його посадовим
та довіреним особам подавати до відділу державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців документи для реєстрації у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
відомостей про зміни до установчих документів ТОВ , а також будь-яких
інших змін до відомостей про ТОВ, які містяться в Єдиному державному
реєстрі;

- вжити заходи до забезпечення позову та заборонити державним
реєстраторам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців записи і вчиняти реєстраційні дії щодо ТОВ
про державну реєстрацію змін до установчих документів, а також будь-яких
інших змін до відомостей про ТОВ, які містяться в Єдиному державному
реєстрі;

- накласти арешт на нежитлові приміщення площею на I-му, II-му та
мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв. м, розташовані
за адресою:



СПОСОБИ ЗАХИСТУ

ГПК. Стаття 141. Зустрічне забезпечення
1. Суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про
забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків
відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову
(зустрічне забезпечення).
2. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення
на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному
судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести
відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснене
шляхом:
1) Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення
на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному
судом...
2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних
збитків та інших ризиків відповідача, пов'язаних із забезпеченням
позову.



ІНШІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ

ОБГРУНТОВАНІ ТЕЗИ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

ОБГРУНТОВАНІ ТЕЗИ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНШИХ 
УЧАСНИКІВ.

НЕАДЕКВАТНІСТЬ ЗАХОДІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПРЕДМЕТУ 
СПОРУ.




