
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. 

1.2. Списати безнадійну дебіторську заборгованість зі сплати орендної 
плати за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова суб’єктам 
господарювання у зв’язку з пропуском позовної давності згідно з переліком, 
наведеним у додатку 2. 

1.3. Списати безнадійну дебіторську заборгованість зі сплати орендної 
плати за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова суб’єктам 
господарювання через встановлену судом безпідставність нарахувань згідно з 
переліком, наведеним у додатку 3. 

1.4. 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 першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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                     Додаток 1 
                 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. Приватне 
підприємство 
“Лідер-Сервіс 

Клас“ 

Генерала 
М. Тарнавського, 

26 

Л-6227-8 
від 

22.05.2008 

Наказ від 
03.04.2012 

№ 5015/650/12 

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

виконавчої служби. 
14.01.2021 винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: згідно з 
відповіддю Територіального 

сервісного центру 
Міністерства внутрішніх справ 
України у Львівській області 
інформація про наявність у 
боржника зареєстрованого 

транспорту відсутня; згідно з 
відповіддю Національної 
комісії з цінних паперів та 

22.06.2011-
15.11.2011 

120845,44 
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фондового ринку дані про 
володіння цінними паперами 

відсутні; згідно з 
Інформаційною довідкою з 

Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на 
нерухоме майно дані про 

наявність у боржника 
нерухомого майна відсутні; 
згідно з актом державного 

виконавця боржника та його 
майна за адресою реєстрації 
не виявлено; згідно з даними 
Державної податкової служби 
України у боржника відсутні 

відкриті рахунки у банківських 
та фінансових установах 

2. Приватне 
підприємство 
“Лідер-Сервіс 

Клас“ 

Генерала  
М. Тарнавського, 

26 

Л-6227-8 
від 

22.05.2008 

Наказ від 
21.06.2011  

№ 5015/2063/11 

Цей наказ з 2011 року 
скеровувався на виконання у 
Сихівський відділ державної 

виконавчої служби. 
14.01.2021 винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: згідно з 
відповіддю Територіального 

сервісного центру 
Міністерства внутрішніх справ 
України у Львівській області 
інформація про наявність у 
боржника зареєстрованого 

01.01.2009-
23.03.2011 

182316,59 
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транспорту відсутня; згідно з 
відповіддю Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку дані про 

володіння цінними паперами 
відсутні; згідно з 

Інформаційною довідкою з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на 
нерухоме майно дані про 

наявність у боржника 
нерухомого майна відсутні; 
згідно з актом державного 

виконавця боржника та його 
майна за адресою реєстрації 
не виявлено; згідно з даними 
Державної податкової служби 
України у боржника відсутні 

відкриті рахунки у банківських 
та фінансових установах 

3. Приватне 
підприємство 
“Лідер-Сервіс 

Клас“ 

Генерала  
М. Тарнавського, 

26 

Л-6227-8 
від 

22.05.2008 

Наказ від 
02.04.2012  

№ 5015/649/12 

Цей наказ з 2012 року 
скеровувався на виконання у 
Сихівський відділ державної 

виконавчої служби. 
14.01.2021 винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: згідно з 
відповіддю Територіального 

сервісного центру 
Міністерства внутрішніх справ 

01.03.2011-
01.06.2011 

37277,28 
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України у Львівській області 
інформація про наявність у 
боржника зареєстрованого 

транспорту відсутня; згідно з 
відповіддю Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку дані про 

володіння цінними паперами 
відсутні; згідно з 

Інформаційною довідкою з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на 
нерухоме майно дані про 

наявність у боржника 
нерухомого майна відсутні; 
згідно з актом державного 

виконавця боржника та його 
майна за адресою реєстрації 
не виявлено; згідно з даними 
Державної податкової служби 
України у боржника відсутні 

відкриті рахунки у банківських 
та фінансових установах 

4. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Будівельно-

ремонтна фірма 
“Бізон“ 

І. Левинського, 2 Ф-6415-8 
від 

25.07.2008 

Наказ від 
27.07.2015  

№ 914/749/15 

Цей наказ з 2015 року 
скеровувався на виконання 
 у Дніпровський районний 

відділ державної виконавчої 
служби у м. Київ. 

25.05.2020 винесено 
постанову про повернення 
виконавчого документа та 

01.03.2014-
31.01.2015 

8672,31 
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встановлено: згідно з 
відповіддю з Регіонального 

сервісного центру 
Міністерства внутрішніх справ 
України м. Києва транспортні 
засоби за боржником на праві 
власності не зареєстровано, 

виходом за адресою 
проживання боржника майно, 

що належить боржнику на 
праві власності та підлягає 

опису на момент перевірки не 
виявлено; згідно з 

повідомленням Державної 
податкової служби України за 

боржником зареєстровано 
відкриті рахунки у банківських 
установах; згідно з відповіддю 
банківських установ кошти на 

рахунках відсутні 

5. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Будівельно-

ремонтна фірма 
“Бізон“ 

Київська, 18 Ф-6414-8 
від 

25.07.2008 

Наказ від 
30.06.2015  

№ 914/748/15 

Цей наказ з 2015 року 
скеровувався на виконання у 
Дніпровський районний відділ 
державної виконавчої служби 

у м. Київ.  
25.05.2020 винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: згідно з 
відповіддю з Регіонального 
сервісу центру Міністерства 

внутрішніх справ України  

01.01.2014-
31.01.2015 

19354,06 
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м. Києва транспортні засоби за 
боржником на праві власності 
не зареєстровано; виходом за 

адресою проживання 
боржника майно, що належить 
боржнику на праві власності та 

підлягає опису на момент 
перевірки не виявлено; згідно 
з повідомленням Державної 

податкової служби України за 
боржником зареєстровано 

відкриті рахунки у банківських 
установах; згідно з відповіддю 
банківських установ кошти на 

рахунках відсутні 

6. Львівська обласна 
організація 
Української 

республіканської 
партії “Собор“ 

В. Стефаника, 10 Г-5176-7 
від 

02.04.2007 

Наказ від 
22.07.2013  

№ 914/1953/13 

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

виконавчої служби. 
26.08.2020 винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: з метою 
забезпечення виконання 
рішення суду державним 

виконавцем винесено 
постанову про арешт майна 

боржника. Відповідно до 
витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 
обтяження – арешт на 

07.09.2012-
07.05.2013 

270740,70 
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нерухоме майно боржника 
накладено. Відповідно до 

реєстру обтяжень рухомого 
майна – обтяження 

зареєстровано. Відповідно до 
інформації з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно встановлено 
відсутність реєстрації 
нерухомого майна за 
боржником. Згідно з 

повідомленням з 
Регіонального сервісного 
центру за боржником не 
зареєстровано рухомого 

майна 

7. Відкрите 
акціонерне 
товариство 

виробничого 
об’єднання 

“Львівптахопром“ 

Шота  
Руставелі, 12 

Г-5604-7 
від 

04.10.2007 

Наказ від 
02.04.2012  

№ 5015/7113/11 

Цей наказ з 2012 року 
скеровувався на виконання у 

Личаківський відділ державної 
виконавчої служби. 

28.12.2020 винесено 
постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: з метою 
забезпечення виконання вимог 

виконавчого документа на 
невизначене майно боржника 
накладено арешт. Вжитими 

державним виконавцем 
заходами встановлено, що 

нерухоме майно за боржником 
не числиться, транспортні  

01.11.2010-
01.10.2011 

309599,42 
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засоби не виявлено, 
власником крупних пакетів 

акцій боржник не числиться, 
нові рахунки у банківських 

установах боржник не 
відкривав 

8. Відкрите 
акціонерне 
товариство 
виробниче 
об’єднання 

“Львівптахопром“ 

Шота 
Руставелі, 12 

Г-5604-7 
від 

04.10.2007 

Наказ від 
10.04.2012  

№ 5015/7112/11 

Цей наказ з 2012 року 
скеровувався на виконання у 

Личаківський відділ державної 
виконавчої служби. 

28.12.2020 винесено 
постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: з метою 
забезпечення виконання вимог 

виконавчого документа на 
невизначене майно боржника 
накладено арешт. Вжитими 

державним виконавцем 
заходами встановлено, що 

нерухоме майно за боржником 
не числиться, транспортні 

засоби не виявлено, 
власником крупних пакетів 

акцій боржник не числиться, 
нові рахунки у банківських 

установах боржник не 
відкривав 

01.11.2010-
01.11.2011 

221690,44 

9. Комунальне 
підприємство 

Львівської 
обласної ради 

Личаківська, 70 Л-6360-8 
від 

27.06.2008 

Наказ від 
10.05.2016  

№ 914/747/16 

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

виконавчої служби. 

17.03.2013-
01.09.2013 

13307,08 
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управління 
капітального 
будівництва 

19.11.2020 винесено 
постанову про повернення 
виконавчого документа та 
встановлено: державним 

виконавцем здійснено повну 
перевірку майнового стану 
боржника. Відповідно до 
інформації з Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно встановлено 
відсутність реєстрації 
нерухомого майна за 
боржником; згідно з 

повідомленням Державної 
податкової служби України та 

Пенсійного фонду України 
боржник не володіє відкритими 
розрахунковими рахунками у 
банківських установах та не 
отримує офіційного доходу; 

згідно з відповіддю 
Міністерства внутрішніх справ 

встановлено відсутність 
реєстрації рухомого майна за 

боржником. 
Здійснені державним 

виконавцем відповідно до 
Закону України “Про 

виконавче провадження“ 
заходи щодо розшуку майна 

боржника виявилися 
безрезультатними 
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10. Державне 
комунальне 

підприємство 
“Аптека № 326“ 

Стрийська, 79 С-5494-7 
від 

29.08.2007 

Наказ від 
23.07.2012  

№ 5015/1738/12 

Цей наказ з 2012 року 
скеровувався на виконання у 
Сихівський відділ державної 

виконавчої служби. 
14.01.2021 винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: згідно з 
відповіддю Державної 

фіскальної служби інформація 
про відкриті рахунки відсутня. 

Відповідно до листа 
Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку за 
наявними щоквартальними 
адміністративними даними, 
наданими депозитарними 
установами відповідно до 
Положення про порядок 

звітування депозитарними 
установами до Національної 

комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, 

затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

від 11.06.2013 № 992, 
зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 05.07.2013 за 
№ 1126/23658, особи, вказані 
у запиті, серед власників, які 

оволодіють значними 

01.04.2010-
01.02.2012 

225191,53 
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пакетами акцій емітентів (10 % 
і більше статутного капіталу), 

відсутні; згідно з 
повідомленням Регіонального 

сервісного центру 
Міністерства внутрішніх справ 
України у Львівській області за 
боржником транспортні засоби 

не зареєстровані 

11. Приватне 
підприємство 
“Текоп-2007“ 

Сербська, 7 Г-6740-8 
від 

05.11.2008 

Наказ від 
14.01.2011  

№ 34/14 (10) 

02.11.2010 рішенням 
Господарського суду 

Львівської області у справі  
№ 34/14(10) стягнуто  

14973,33 грн. 28.05.2013 
винесено постанову про 
повернення виконавчого 

документа та встановлено,  
що у боржника відсутнє майно, 

на яке може бути звернуто 
стягнення, а здійснені 

державним виконавцем заходи 
щодо розшуку такого майна 

виявилися безрезультатними 

05.11.2008-
30.08.2010 

14973,33 

12. Приватне 
підприємство 
“Текоп-2007“ 

І. Федорова, 29 Г-6741-8 
від 

05.11.2008 

Наказ від 
14.01.2011  

№ 34/15 (10) 

02.11.2010 рішенням 
Господарського суду 

Львівської області у справі  
№ 34/15 (10) стягнуто  

42834,60 грн. 24.05.2013 
винесено постанову про 
повернення виконавчого 

документа та встановлено,  

05.11.2008-
30.08.2010 

42834,60 
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що у боржника відсутнє майно, 
на яке може бути звернуто 

стягнення, а здійснені 
державним виконавцем заходи 

щодо розшуку такого майна 
виявилися безрезультатними 

13. Приватне 
підприємство 

“Віднова“ 

Наукова, 10-А Ф-5465-7 
від 

10.08.2007 

Наказ від 
07.04.2011  

№ 5015/533/11; 
наказ від 

28.03.2011  
№ 5015/532/11 

22.02.2011 рішенням 
Господарського суду 

Львівської області у справі  
№ 5015/533/11 стягнуто 

312951,54 грн. 30.05.2013 
винесено постанову про 
повернення виконавчого 

документа та встановлено, що 
під час проведення виконавчих 
дій державним виконавцем не 
виявлено майна, на яке можна 

звернути стягнення. 
15.03.2011 рішенням 
Господарського суду 

Львівської області у справі  
№ 5015/532/11 стягнуто 
67025,70 грн. 30.05.2013 
винесено постанову про 
повернення виконавчого 

документа та встановлено, що 
під час проведення виконавчих 
дій державним виконавцем не 
виявлено майна, на яке можна 

звернути стягнення 

01.02.2009-
31.01.2011 

379977,24 
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14. Сенікова Еліна 
Юріївна 

Галицька, 20 Г-6636-8 
від 

26.09.2008 

Наказ від 
18.04.2011  

№ 26/188 (10) 

08.02.2011 рішенням 
Господарського суду 

Львівської області у справі  
№ 26/188 (10) стягнуто 

74912,67 грн. 19.06.2012 
винесено постанову про 
повернення виконавчого 

документа. 
Встановлено, що згідно з 

відповіддю ОКП ЛОР  
“БТІ та ЕО“ за боржником 
зареєстровані нежитлові 

приміщення, відповідно до 
витягу з ДР обтяжень 

нерухомого майна 
встановлено, що дані 
нежитлові приміщення 
перебувають у заставі 

акціонерного комерційного 
банку “Райффайзен Банк 

Аваль“. Майна, на яке 
можливо було б звернути 
стягнення, не виявлено 

01.11.2009-
01.08.2010 

74912,67 

15. Приватний 
підприємець 

Дворянин Марія 
Василівна 

Сяйво, 17 З-6366-8 
від 

01.07.2008 

Наказ від 
04.01.2012  

№ 5015/1487/11; 
наказ від 

07.05.2012  
№ 5015/1258/12 

12.05.2011 рішенням 
Господарського суду 

Львівської області у справі  
№ 5015/1487/11 стягнуто 

34233,04 грн.  
29.05.2020 винесено 

постанову про закінчення 
виконавчого провадження  

у зв’язку зі смертю  

01.09.2008- 
27.06.2012 

35168,65 
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боржника 20.04.2020 
23.04.2012 рішенням 
Господарського суду 
Львівської області у  

справі № 5015/1258/12 
стягнуто 24493,32 грн.  
29.05.2020 винесено 

постанову про закінчення 
виконавчого провадження у 
зв’язку зі смертю боржника 

20.04.2020 

16. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Інтер-Лев“ 

Краківська, 5 Г-4145-6 
від 

06.03.2006 

Наказ від 
24.12.2012  

№ 5015/654/12 

28.04.2014 Галицьким ВДВС 
винесено постанову про 
закінчення виконавчого 

провадження та встановлено, 
що згідно з актом державного 

виконавця боржник ТзОВ 
“Інтер-Лев“ за адресою:  

м. Львів, вул. Краківська, 5 – 
не знаходиться. З метою 
забезпечення виконання 

виконавчого документа на 
майно боржника накладено 

арешт та скеровано на 
виконання у реєструючі 

органи. Згідно з витягом з 
державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців місце 

знаходження юридичної особи 
товариства з обмеженою 

01.05.2011-
01.01.2012 

343824,61 
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відповідальністю “Інтер-Лев“: 
м. Київ, Печерський район,  

вул. Кіквідзе, будинок 5,  
що є територіальністю відділу 
державної виконавчої служби 

м. Києва 

17. Приватне 
підприємство 
“Тон-Сервіс“ 

Залізнична, 38 З-6170-8 
від 

18.04.2008 

Наказ від 
11.07.2011  

№ 5015/3086/11 

30.01.2012 Залізничним 
відділом державної виконавчої 

служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 

документа та встановлено, що 
згідно з відповіддю 

акціонерного товариства 
“Райффайзен Банк Аваль“ 

рахунок боржника закритий, 
при виході на територію для 
перевірки майнового стану  

за адресою, вказаною у 
виконавчому документі, майна, 

на яке можна було звернути 
стягнення в рахунок 

погашення боргу, не виявлено. 
За приватним підприємством 
“Тон-Сервіс“ автотранспортні 
засоби не зареєстровано, про 

що свідчить відповідь 
Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ 
України у Львівській області. 

Згідно з відповіддю Бюро 
технічної інвентаризації та 
експертної оцінки даними 

01.01.2010-
01.05.2010 

13503,16 
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щодо реєстрації прав 
власності на нерухоме майно 

бюро не володіє. Згідно з 
відповіддю Головного 

управління Держкомзему у 
Львівській області боржник як 

землевласник чи 
землекористувач не 

зареєстрований 

18. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Стрепет“ 

М. Драгоманова, 4 Г-5988-8 
від 

15.02.2008 

Наказ від 
30.05.2011  

№ 5015/1355/11 

22.06.2012 Франківським 
відділом державної виконавчої 

служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 

документа та встановлено, що 
в результаті вжитих 

державним виконавцем 
заходів встановлено, що за 

адресою, вказаною у 
виконавчому документі, 

знаходиться жила квартира, 
товариство з обмеженою 

відповідальністю “Стрепет“ 
господарської діяльності не 

проводить та майна 
належного боржнику не 

виявлено, що підтверджується 
актом державного виконавця.  
Згідно з повідомленням Бюро 

технічної інвентаризації та 
експертної оцінки, Державної 

автомобільної інспекції, 
Державної податкової інспекції 

01.01.2010-
01.03.2010 

27941,56 
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майна та коштів, належних 
боржнику, не виявлено 

19. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Стрепет“ 

М. Драгоманова, 4 Г-5988-8 
від 

15.02.2008 

Наказ від 
18.04.2011  

№ 5015/1354/11 

22.06.2012 Франківським 
відділом державної виконавчої 

служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 

документа та встановлено, що 
в результаті вжитих 

державним виконавцем 
заходів встановлено, що за 

адресою, вказаною у 
виконавчому документі, 

знаходиться жила квартира, 
товариства з обмеженою 

відповідальністю “Стрепет“ 
господарської діяльності не 

проводить та майна, 
належного боржнику, не 

виявлено, що підтверджується 
актом державного виконавця.  
Згідно з повідомленням Бюро 

технічної інвентаризації та 
експертної оцінки, Державної 

автомобільної інспекції, 
Державної податкової інспекції 

майна та коштів, належних 
боржнику, не виявлено 

01.04.2010-
28.02.2011 

125127,76 

20. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Надія-3“ 

С. Голубовича, 42 З-7078-9 
від 

26.03.2009 

Наказ від 
17.04.2012  

№ 5015/403/12 

26.11.2012 Залізничним 
відділом державної виконавчої 
служби винесено постанову про 

повернення виконавчого 

01.01.2011-
20.01.2012 

37908,78 
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документа та встановлено, що 
згідно з відповіддю Державної 
автомобільної інспекції рухоме 

майно у боржника відсутнє. 
Згідно з відповіддю Бюро 
технічної інвентаризації 

нерухомого майна за 
боржником не виявлено.  

Згідно з відповіддю з Державної 
інспекції сільського 

господарства у Львівській 
області за вищевказаним 

боржником транспортні засоби 
та техніка відсутня. Згідно з 

відповіддю з Державного 
комітету України по земельних 
ресурсах у Львівській області 
зареєстрованих документів на 
право власності на земельні 
ділянки немає. Згідно з актом 

державного виконавця при 
виході за адресою боржника, 
яка вказана у виконавчому 

документі, а саме: м. Львів, вул. 
С. Голубовича, 42 даного 

підприємства не виявлено, 
майна, належного для опису та 
реалізації в рахунок погашення 

заборгованості, не має, за 
вказаною адресою знаходиться 

перукарня “Ніагара“. Листи, 
скеровані рекомендованою 
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кореспонденцією, повертаються 
з відміткою “Підприємство 

відсутнє“. Згідно зі ст. 11 Закону 
України “Про виконавче 

провадження“ у разі ухилення 
боржника від виконання 

зобов’язань, покладених на 
нього рішенням, державний 

виконавець звернувся до суду 
за встановленням тимчасового 

обмеження у праві виїзду 
боржника директора 

(товариства з обмеженою 
відповідальністю “Надія-3“) – 
фізичної особи або керівника 

боржника – юридичної особи за 
межі України – до виконання 

зобов’язань за рішенням суду 

21. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Дан“ 

Я. Стецька, 11 Г-5474-7 
від 

21.08.2007 

Наказ від 
21.12.2009  

№ 16/20 

26.12.2011 Галицьким відділом 
державної виконавчої служби 

винесено постанову про 
повернення виконавчого 

документа та встановлено: 
згідно з актом державного 
виконавця встановлено у 

боржника відсутнє майно, на 
яке може бути звернено 

стягнення, і здійснені 
державним виконавцем заходи 

щодо розшуку такого майна 
виявилися безрезультатними 

01.06.2008-
31.12.2008 

6047,67 
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22. Приватне 
підприємство 
“Галтехбізнес-

ресурс“ 

Академіка  
С. Єфремова, 37 

Ф-4849-6 
від 

20.11.2006 

Наказ від 
17.01.2011  

№ 10/227 (10) 

16.02.2012 Франківським 
відділом державної виконавчої 

служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 
документа та встановлено: 

з рахунку боржника борг 
частково списано в сумі 559,78 

грн. та перераховано 
стягувачу на його рахунок. 

Залишок нестягнутого боргу 
104614,03 грн. згідно з актом 

державного виконавця у 
боржника майна, яке підлягає 

опису в рахунок погашення 
боргу за вказаною адресою у 

виконавчому документі, не 
виявлено. Згідно з відповіддю 
Бюро технічної інвентаризації 

та експертної оцінки та 
Головного управління 

Міністерства внутрішніх справ 
у Львівській області, 

Державної автомобільної 
інспекції, Державного комітету 

України по земельних 
ресурсах у Львівській області 

за боржником рухомого та 
нерухомого майна не 

зареєстровано. Згідно з 
відповіддю приватного 

акціонерного товариства 
“Перший Український 

01.06.2009-
01.09.2010 

105173,81 
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Міжнародний Банк“ у боржника 
на арештованих рахунках 

кошти відсутні 

23. Виробничо-
комерційне 

товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“ММГ“ 

Конотопська, 4 Ф-7328-9 
від 

29.10.2009 

Наказ від 
20.04.2011  

№ 5015/611/11 

27.06.2012 Сихівським 
відділом державної виконавчої 

служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 
документа та встановлено: 

за даними реєструючих 
органів реєстрація права 
власності на рухоме та 

нерухоме майно за боржником 
не здійснювалась. При виході 

за адресою:  
м. Львів, вул. Стрийська, 195 

боржник не знаходиться, 
майно належне боржнику – 
відсутнє. За повідомленням 

Державної податкової інспекції 
у Сихівському районі м. 

Львова рахунки в установах 
банків виробничо-

комерційного товариства з 
обмеженою відповідальністю 

“ММГ“ – закриті 

29.10.2009-
01.12.2010 

13357,69 

24. Приватне 
підприємство 

“Віднова“ 

Наукова, 10-А Ф-5465-7 
від 

10.08.2007 

Наказ від 
14.09.2009  
№ 32/152 

30.05.2013 Личаківським 
відділом державної виконавчої 

служби винесено постанову 
про повернення виконавчого 
документа та встановлено: 

10.08.2007-
12.09.2009 

79902,47 
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державним виконавцем 
накладено арешт на майно 

боржника та оголошено 
розшук транспортних засобів, 
накладено арешт на рахунки у 
банківських установах, кошти 

на яких відсутні, отримано 
відповіді з Управління 

Держкомзему у м. Львові та 
Бюро технічної інвентаризації 

та експертної оцінки, 
відповідно до яких у боржника 

відсутнє зареєстроване на 
праві власності нерухоме 

майно. Під час проведення 
виконавчих дій державним 
виконавцем не виявлено 

майна, на яке можна звернути 
стягнення 

25. Західно-
українське 

будівельно-
ремонтне 

акціонерне 
товариство 

Зелена, 9 Л-6718-8 
від 

31.10.2008 

Наказ від 
08.04.2011  

№ 5015/156/11 

28.09.2012 Личаківським ВДВС 
винесено постанову про 
повернення виконавчого 

документа та встановлено: 
згідно з відповіддю ОКП ЛОР 
“БТІ та ЕО“ згідно з даними 
Реєстру прав власності на 

нерухоме майно інформацією 
про наявність зареєстрованого 

нерухомого майна за 
боржником бюро не володіє, 

згідно з відповіддю Головного 
управління Держкомзему у 

01.11.2009-
01.10.2010 

482806,75 
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Львівській області, згідно з 
даними управлінь 

Держкомзему у районах та 
містах області земельних 

ділянок у власності за 
боржником на території 

області не зареєстровано, 
згідно з відповіддю Управління 

Державтоінспекції згідно з 
базою даних комп’ютерного 

обліку за боржником 
зареєстрованого транспорту 
не рахується; згідно з даними 

Інспекції “Держтехнагляд“ 
Львівської обласної державної 
адміністрації від 15.11.2011 за 

боржником зареєстровано 
спеціальну техніку, яка з 
15.03.2010 перебуває у 

розшуку, проте заходи щодо 
розшуку виявились 

безрезультатними. Кошти для 
виконання рішення суду на 

рахунках відсутні 

 Разом: - - - - - 3192455,60 

 
Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

Віза: 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
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                     Додаток 2 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання, яким списується безнадійна дебіторська заборгованість зі сплати орендної плати  

за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова щодо стягнення якої минув строк позовної давності  
 
 

№ 
з/п 

Орендар Об’єкт оренди Договір оренди та 
дата укладення 

Дата 
припинення 

договору 

Заборгованість з 
орендної плати, 

грн. 

1. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

“Краківський ринок“ 

пл. Ринок, 19 Г-4842-6 (Д-9)  
від 03.12.2009 

20.05.2012 51554,13 

2. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

“Краківський ринок“ 

пл. Ринок, 20 Г-4843-6 (Д-9)  
від 03.12.2009 

21.05.2012 66780,00 

3. Львівська обласна асоціація 
“Агропроменерго“ 

Генерала Т. Чупринки, 58-А Ф-1877 від 
30.12.2003 

17.02.2011 101638,59 

4. Спільне українсько-
австрійське підприємство 

“Галінвест“ у формі 
товариства з обмеженою 

відповідальністю 

Стара, 3 Г-1580 від 12.08.2003 27.05.2011 88119,54 

5. Львівський регіональний 
фонд “Молода Україна“ 

просп. Т. Шевченка, 23 Г-5512-7 від 
29.08.2007 

23.06.2011 218916,98 

6. Громадська організація 
“Українська націонал-
патріотична молодь“ 

пл. Ринок, 31 Г-7727-11 від 
28.02.2011 

22.07.2011 17476,15 
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7. Виробничий кооператив 
“Перукарня № 11“ 

Личаківська, 20 Л-5344-7 від 
21.05.2007 

16.01.2012 31142,42 

8. Львівська міська організація 
громадянської партії “Пора“ 

С. Наливайка, 5 Г-7044-9 від 
13.03.2009 

20.03.2012 4843,15 

 Разом: - - - 580470,96 

 
 
 
 

Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
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                     Додаток 3 
                 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 встановлену судом безпідставність нарахувань 

 

№ 
з/п 

Орендар Об’єкт оренди Договір 
оренди та 

дата 
укладення 

Підстава Період 
заборгованості 

Заборгованість 
з орендної 
плати, грн. 

1. Львівський 
обласний 

благодійний 
фонд “Віта“ 

К. Рилєєва, 8 Г-5695-7 від 
19.10.2007 

Об’єкт на вул. К. Рилєєва, 8  
не є комунальною власністю. 

Постановою Галицького районного 
суду м. Львова від 05.07.2011 у 
справі № 2а-613/11, залишеною 

без змін ухвалою Львівського 
апеляційного адміністративного 

суду від 02.10.2014 у справі  
№ 108243/11/9104, визнано 
протиправним та скасовано 

рішення виконавчого комітету  
від 17.08.2007 № 634 “Про 

оформлення права комунальної 
власності на нежитлові приміщення 

на вул. К. Рилєєва, 8“. Судові 
провадження про стягнення 

заборгованості відсутні 

19.10.2007-
05.07.2011 

17526,91 

2. Тарапата 
Наталія Іванівна 

І. Виговського, 
79 

2 від 
01.05.2003 

Рішенням суду від 06.03.2017 
у справі № 914/3228/16 відмовлено 

у стягненні  

01.12.2011-
01.07.2013 

100336,33 
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100336,33 грн.  
Набуло законної сили 

3. Бенедик Орест 
Ігорович 

Льва, 1 52/г від 
31.10.2008 

Рішенням Господарського суду 
Львівської області від 23.04.2015 у 

справі № 914/3802/14 у позові 
прокурора Галицького району до 

Бенедика О. І. в інтересах 
управління комунальної власності 
про стягнення заборгованості за 

договором суборенди 
вищевказаного приміщення № 03 

(за обліком управління 
комунальної власності –  

договір № 52/г) було відмовлено 
повністю. Позов про стягнення 
заборгованості за подальший 

період не подавався через 
встановлену судом безпідставність 

нарахувань 

01.02.2009-
10.06.2016 

932307,69 

 Разом: - - - - 1050170,93 
 
 
 

Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 

Віза: 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
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