
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про списання безнадійної дебіторської 
заборгованості зі сплати орендної плати 
за окремі об’єкти комунальної власності 
м. Львова 

 
 
З метою впорядкування питання безнадійної дебіторської заборгованості з 

орендної плати, нарахованої за договорами оренди нерухомого майна 
територіальної громади м. Львова, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, Порядком бухгалтерського обліку окремих активів та 
зобов’язань бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 02.04.2014 № 372 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
16.04.2014 за № 426/25203, беручи до уваги ухвалу міської ради від 07.06.2007 
№ 897 “Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади                      
м. Львова“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку:  

1.1. Списати безнадійну дебіторську заборгованість зі сплати орендної 
плати за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова суб’єктам 
господарювання через безрезультативне виконавче провадження згідно з 
переліком, наведеним у додатку. 

1.2. Здійснити відповідне коригування податкових зобов’язань у частині 
сплати податку на додану вартість. 

Відповідальний: начальник управління 
комунальної власності департаменту 
економічного розвитку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з фінансово-економічних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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                      Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання, яким списується безнадійна дебіторська заборгованість зі сплати орендної плати  
за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова через безрезультативне виконавче провадження 

 

№ 
з/п 

Орендар Об’єкт оренди Договір 
оренди та 

дата 
укладення 

Підстава Виконавче провадження Період 
заборговано

сті 

Заборгован
ість з 

орендної 
плати,  

грн. 

1. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Дан“ 

Я. Стецька, 11 Г-8180-12 
від 

15.03.2012 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 06.05.2015  
№ 914/431/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю  
Пицю А. А. 

18.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

01.09.2012-
31.12.2014 

80732,78 
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відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Ставрос Захід“ 

М. Устияновича,  
8 

Г-9011-14 
від 

30.04.2014 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 29.06.2016  
№ 914/4400/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

18.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

01.12.2014-
31.10.2015 

50931,47 
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виявилися 
безрезультативними 

3. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Надія-3“ 

С. Голубовича, 42 З-7078-9 
від 

26.03.2009 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 17.01.2011 
№ 10/232 (10)  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

18.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

26.03.2009-
15.10.2010 

34185,04 

4. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Мята“ 

Олени 
Степанівни, 35-А 

З-8673-13 
від 

07.06.2013 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

01.07.2015-
31.08.2015 

9785,93 
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області у справі 
від 16.11.2015 
№ 914/2819/15  

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

15.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

5. Залізнична 
районна 

організація 
Народного Руху 

України 

Кульпарківська, 
160 

З-5896-7 
від 

24.12.2007 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 27.01.2017 
№ 914/2893/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

15.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 

01.01.2012-
02.12.2015 

10024,43 
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що згідно з відповідями 
реєструючих органів 

рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

6. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Західне 

відділення Центру 
антарктичних 

досліджень “УкрА“ 

Б. Грінченка, 6 Ш-6530-8 
від 

28.08.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 31.01.2017 
№ 914/2865/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

15.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

27.08.2011-
21.08.2013 

53039,36 
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відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

7. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Хайтек ЛТД“ 

І. Огієнка, 12 Г-1862 від 
30.12.2003 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 16.11.2015 
№ 914/2094/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

15.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

01.04.2008-
30.04.2015 

61665,93 
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виявилися 
безрезультативними 

8. Громадська 
організація 

“Суперсет 880“ 

Зустрічна, 6 Ш-8772-13 
від 

06.09.2013 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 20.03.2017 
№ 914/277/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

15.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.03.2015-
04.02.2016 

6363,81 
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9. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Ставрос Захід“ 

М. Устияновича,  
8 

Г-9011-14 
від 

30.04.2014 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 14.04.2015 
№ 914/97/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

15.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.05.2014-
30.11.2014 

13787,35 

10. Приватне 
підприємство 
“Експертмір“ 

Є. Патона, 2-А З-8934-14 
від 

04.02.2014 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 22.05.2017 
№ 910/3627/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

13.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

01.02.2014-
31.05.2014 

1423,66 
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постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

11. Львівська міська 
організація 

Української партії 
“Єдність“ 

І. Нечуя-
Левицького, 4 

Г-3258-5 
від 

29.09.2005 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 22.05.2017 
№ 914/4244/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

13.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 

01.06.2007-
31.10.2015 

45537,12 
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зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

12. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Агонда“ 

Дж. Дудаєва, 2 Г-10433-17 
від 

11.01.2017 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 25.09.2017 
№ 914/1451/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

12.01.2017-
31.05.2017 

60611,94 
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звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

13. Орендно-
торгівельне 

підприємство 
“Залізні води“ 

Я. Ярославенка, 
22-А 

С-8309-12 
від 

28.05.2012 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 24.04.2017 
№ 914/372/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.03.2014-
31.01.2016 

35363,93 

14. Львівське міське 
туристсько-
спортивне 

І. Богуна, 7 7016 від 
11.01.1994 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

01.08.2012-
29.08.2013 

814,85 
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товариство 
водників 

“Аргонавт“ 

області у справі 
від 28.07.2016 
№ 914/1123/16  

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

15. Львівське міське 
туристсько-
спортивне 
товариство 

водників 
“Аргонавт“ 

І. Котляревського, 
17 

Ф-5595-7 
від 

28.09.2007 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 22.06.2016 
№ 914/1124/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 

01.07.2012-
16.04.2013 

7712,88 
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що згідно з відповідями 
реєструючих органів 

рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

16. Львівське міське 
туристсько-
спортивне 
товариство 

водників 
“Аргонавт“ 

І. Богуна, 7 7016 від 
11.01.1994 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 22.01.2013 

№ 5015/4740/12  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

01.10.2010-
31.01.2012 

1437,49 
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відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

17. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Альтара“ 

Б. Грінченка, 6 Ш-9294-14 
від 

16.12.2014 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 14.03.2016 
№ 914/182/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

18.12.2014-
31.12.2015 

80365,52 
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виявилися 
безрезультативними 

18. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Альтара“ 

Ю. Дрогобича, 4 721 від 
07.12.1994 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 17.11.2015 
№ 914/3438/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.09.2013-
23.10.2013 

5559,87 
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19. Орендно-
торгівельне 

підприємство 
“Залізні води“ 

П. Карманського, 
19 

С-8308-12 
від 

28.05.2012 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 13.06.2016 
№ 914/766/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.06.2015-
29.02.2016 

150295,33 

20. Орендно-
торгівельне 

підприємство 
“Залізні води“ 

Я. Ярославенка, 
22-А 

С-8309-12 
від 

28.05.2012 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 01.07.2016 
№ 914/767/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

12.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

01.03.2014-
31.01.2016 

35928,85 
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постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

21. Орендно-
торгівельне 

підприємство 
“Залізні води“ 

П. Карманського, 
19 

С-8308-12 
від 

28.05.2012 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 06.06.2017 
№ 914/373/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

21.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 

01.10.2015-
06.10.2016 

280806,05 



 

 

19 

зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

22. Громадська 
організація 
“Карпати“ 

пл. А. Міцкевича, 
6/7 

Г-9003-14 
від 

17.04.2014 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 18.08.2015 
№ 914/283/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

21.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

17.04.2014-
30.11.2014 

81818,65 
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звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

23. Виробничо-
комерційне 

товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“ММГ“ 

Стрийська, 101 С-7329-9 
від 

29.10.2009 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 31.03.2015 
№ 914/316/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

21.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

08.11.2011-
31.08.2014 

215701,26 
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24. 
 
 

Виробничо-
комерційне 

товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“ММГ“ 

Стрийська, 101 С-7329-9 
від 

29.10.2009 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 21.04.2017 
№ 914/375/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

21.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.09.2014-
18.08.2016 

311223,33 

25. Західно-
українське 

будівельно- 
ремонтне 

акціонерне 
товариство 

Зелена, 9 Л-6718-8 
від 

31.10.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 27.07.2010 

№ 17/7  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

21.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

01.04.2009-
20.11.2009 

225378,03 
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постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

26. Західно-
українське 

будівельно- 
ремонтне 

акціонерне 
товариство 

Зелена, 9 Л-6718-8 
від 

31.10.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 15.12.2014 
№ 914/2757/14  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

21.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 

01.10.2012-
30.06.2014 

942955,12 



 

 

23 

зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

27. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Львівське 
торгово-

виробниче 
підприємство 
“Магазин 698“ 

Личаківська, 22 Л-4037-6 
від 

30.01.2006 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 14.09.2012 

№ 5015/2625/12  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

21.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

01.07.2010-
10.05.2012 

54969,96 
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звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

28. Громадська 
організація 

“Гостинний Львів“ 

Л. Долинського,  
2 

Ш-9711-15 
від 

27.07.2015 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 30.08.2017 
№ 914/973/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

20.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.03.2016-
20.06.2016 

127574,93 
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29. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Надія-3“ 

С. Голубовича,  
42 

З-7078-9 
від 

26.03.2009 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 11.05.2017 
№ 914/455/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

20.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.01.2012-
23.04.2014 

142446,52 

30. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Доля“ 

Дністерська, 16 С-9707-15 
від 

24.07.2015 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 29.07.2016 
№ 914/1161/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

20.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

01.04.2013-
29.02.2016 

544850,28 
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постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

31. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Взуття плюс“ 

Зелена, 153 С-8173-12 
від 

06.03.2012 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 23.12.2016 
№ 914/2759/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

20.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 

01.05.2015-
05.11.2015 

174197,79 
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зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

32. Приватне 
підприємство 

“Віднова“ 

Наукова, 10-А Ф-5465-7 
від 

10.08.2007 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 04.05.2016 
№ 914/442/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

20.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

01.01.2012-
20.06.2012 

126439,94 
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звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

33. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Аптека № 45“ 

Л. Долинського,  
2 

Ш-1258 від 
18.11.2002 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 13.10.2015 
№ 914/2265/15  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

20.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.01.2011-
08.07.2014 

83969,55 
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34. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Немо“ 

Городоцька, 299 П-157 від 
11.10.2006 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 15.11.2010 

№ 7/149  

Цей наказ скеровувався на 
виконання в державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

20.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.05.2008-
01.04.2010 

170224,50 

35. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Фірма “Унція“ 

Тернопільська, 9 2082 від 
25.03.1998 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 18.04.2017 
№ 914/395/17  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю 
Шелінській Ю. А. 

22.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

25.12.2015-
16.02.2016 

18479,52 
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постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

36. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Клініка 

холістичної 
медицини 
“Холімед“ 

І. Миколайчука, 9 Ш-7101-9 
від 

31.03.2009 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 03.10.2016 
№ 914/2081/16  

Цей наказ скеровувався на 
виконання у державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю 
Шелінській Ю. А. 

22.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 

01.01.2014-
26.06.2014 

2829,00 
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зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

37. Приватне 
підприємство 

“Компанія 
Нерухомість-

Захід“ 

Б. Хмельницького, 
82 

Ш-9427-15 
від 

18.02.2015 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 28.03.2017 
№ 914/3322/16  

Цей наказ з 2017 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
22.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

01.12.2015-
29.07.2016 

381933,13 
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звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

38. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Бістро“ 

пл. Катедральна, 
2 

Г-7418-9 
від 

25.12.2009 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 12.07.2016 
№ 914/1526/16  

Цей наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
22.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

01.03.2013-
13.11.2013 

24418,65 
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39. Приватне 
підприємство 

“Черевик“ 

П. Полуботка, 11 С-9824-15 
від 

25.09.2015 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 06.06.2017 
№ 914/394/17  

Цей наказ з 2017 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
22.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

29.09.2015-
31.10.2016 

13878,70 

40. Приватне 
підприємство 

“Компанія 
Нерухомість-

Захід“ 

Б. Хмельницького, 
82 

Ш-9427-15 
від 

18.02.2015 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 19.04.2016 
№ 914/146/16  

Цей наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
22.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

01.04.2015-
30.11.2015 

247389,08 
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постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

41. Громадська 
організація 

інвалідів 
“Галицька надія“ 

пл. Святого 
Теодора, 5 

Г-7728-11 
від 

28.02.2011 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 10.05.2016 
№ 914/558/16  

Цей наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
22.05.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 

01.09.2011-
30.01.2016 

7143,27 
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зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

42. Комунальне 
підприємство 

Львівської 
обласної ради 
“Аптека “Під 

Фемідою“ 

П. Дорошенка, 36 Г-5970-8 
від 

31.01.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 23.05.2016 
№ 914/746/16  

Цей наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання у 
Галицький відділ державної 

виконавчої служби.  
26.06.2020 державним 
виконавцем Галицького 

відділу державної виконавчої 
служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 

документа стягувачу та 
встановлено, що боржник 
виконавчий документ не 

виконує. Залишок коштів на 
арештованих банківських 

рахунках відсутній.  
У боржника відсутнє майно, 
на яке може бути звернено 

стягнення, а здійснені 
державним виконавцем 

відповідно до Закону України 
“Про виконавче 

01.03.2014-
10.10.2014 

151864,80 
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провадження“ заходи щодо 
розшуку такого майна 

виявились 
безрезультативними 

43. Комунальне 
підприємство 

Львівської 
обласної ради 

“Аптека  
“Під Фемідою“ 

П. Дорошенка, 36 Г-5970-8 
від 

31.01.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 23.06.2014 
№ 914/956/14  

Цей наказ з 2014 року 
скеровувався на виконання у 
Галицький відділ державної 

виконавчої служби.  
25.06.2020 державним 
виконавцем Галицького 

відділу державної виконавчої 
служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 

документа стягувачу та 
встановлено, що боржник 
виконавчий документ не 

виконує. Залишок коштів на 
арештованих банківських 

рахунках відсутній.  
У боржника відсутнє майно, 
на яке може бути звернено 

стягнення, а здійсненні 
державним виконавцем 

відповідно до Закону України 
“Про виконавче 

провадження“ заходи щодо 
розшуку такого майна 

виявились 
безрезультативними 

01.08.2012-
01.03.2014 

177135,71 
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44. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Екоремсервіс“ 

Дністерська, 14 С-5402-7 
від 

19.07.2007 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 16.11.2015 
№ 914/3185/15  

Цей наказ з 2015 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
04.06.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними  

 

01.02.2012-
16.09.2014 

95235,86 

45. Громадська 
організація 
“Асоціація 

Правозахисників 
України“ 

Я. Стецька, 8 Г-9059-14 
від 

23.06.2014 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 27.12.2016 
№ 914/2842/16  

Цей наказ з 2017 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 

01.06.2014-
30.09.2016 

5427,77 
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19.06.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

 

46. Фізична особа – 
підприємець 

Панькевич Олег 
Володимирович 

Варшавська, 64 Ш-8480-12 
від 

07.11.2012 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 11.07.2016 
№ 914/1085/16  

Цей наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
19.06.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями  

01.04.2015-
29.02.2016 

4617,60 
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реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

 

47. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
спільне 

українсько-
американське 
підприємство 

“Піцца-Пронто“ 

Городоцька, 61 456 від 
27.03.1996 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 25.10.2016 
№ 914/1171/16  

Цей наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
19.06.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

01.05.2015-
31.03.2016 

18680,71 
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відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

виявилися 
безрезультативними 

 

48. Фізична особа –  
підприємець 

Ферузо Вадим 
Сергійович 

Сяйво, 16 З-6775-8 
від 

20.11.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 
області у справі 
від 29.08.2016 
№ 914/1681/16  

Цей наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання у 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
27.07.2020 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що згідно з відповідями 

реєструючих органів 
рухомого та нерухомого 
майна за боржником не 
зареєстровано. Залишок 
коштів на арештованих 
банківських рахунках 

відсутній. Заходи, вжиті 
приватним виконавцем, щодо 

виявлення іншого майна 
боржника, на яке можливе 

звернення стягнення з метою 
погашення заборгованості, 

01.07.2015-
25.02.2016 

3299,13 
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виявилися 
безрезультативними 

 
Разом: - - - - - 5380456,38 

 
 

 
 

Керуючий справами  
виконкому           М. Литвинюк 

 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
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