
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 малозначність боргу 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 через безрезультативне виконавче провадження 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 у зв’язку з припиненням/банкрутством, відсутністю даних в 
Єдиному державному реєстрі юридичної особи-боржника згідно з переліком, 
наведеним у додатку 3. 
 1.4. Списати безнадійну дебіторську заборгованість зі сплати орендної 
плати за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова суб’єктам 
господарювання, яким за рішенням суду не підлягає стягненню, згідно з 
переліком, наведеним у додатку 4. 
 1.5. Списати безнадійну дебіторську заборгованість зі сплати орендної 
плати за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова суб’єктам 
господарювання у зв’язку з втратою чинності наказів та виконавчих листів, а 
також з пропуском позовної давності щодо стягнення заборгованості згідно з 
переліком, наведеним у додатку 5. 
 1.6. 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 6. 
 1.7. 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 малозначність боргу 
 
 

№ 
з/п 

Орендар Об’єкт оренди Договір оренди та 
дата укладення 

Дата 
закінчення 
договору 

Заборгованість з 
орендної плати, 

грн. 

1. Сеннiкова Еліна Юріївна Галицька, 20 Г-6636-8 від 
26.09.2008 

29.07.2012 1 656,82 

2. Лебіга Микола Миколайович М. Гоголя, 12-А Г-7383-9(Д-11) від 
07.06.2011 

07.08.2013 4 084,12 

3. Львівська обласна 
державна адміністрація 

cуборендар Василаш Василь 
Михайлович 

К. Левицького, 11-А, Л-4271-6 від 
19.04.2006 

08.10.2014 1 369,63 

4. Приватна фірма “Гемстер“ Генерала М. Тарнавського, 23 5247 від 
01.12.1994 

08.10.2014 2 744,04 

5. Куруц Iван Михайлович Японська, 5 Ф-2355-4 від 
17.11.2004 

14.11.2014 5 371,72 

6. Акціонерне товариство 
закритого типу “Альтра“ 

Б. Грінченка, 6 Ш-9294-14 від 
16.12.2014 

09.02.2015 0,1 

7. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

“ЗС Холдинг“ 

І. Гушалевича, 3 З-9019-14 від 
30.04.2014 

02.07.2015 2 338,74 

8. Товариство з обмеженою П. Дорошенка, 28 1592-дод 1 від 02.07.2015 3 880,12 
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відповідальністю 
“Лайма“ 

11.08.1993 

9. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
“Ставрос Захід“ 

М. Устияновича, 8 Г-9011-14 від 
30.04.2014 

12.11.2015 3 665,74 

10. Залізнична районна організація 
“Народний рух України“ 

Кульпаркiвська, 160 З-5896-7 від 
24.12.2007 

02.12.2015 2 323,56 

11. Громадська організація 
“Суперсет 880“ 

Зустрічна, 6 Ш-8772-13 від 
06.09.2013 

05.02.2016 414,52 

12. Ферузо Вадим Сергійович Сяйво, 16 З-6775-8 від 
20.11.2008 

25.02.2016 1 242,15 

13. Приватне підприємство 
“Знадоба“ 

Князя Ярослава Осмомисла, 10 Г-1318 від 
29.11.2002 

07.04.2016 4 807,92 

14. Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Фірма 

“Формула“ 

М. Коцюбинського, 19 2974 від 
13.12.1993 

13.06.2016 791,42 

15. Громадська організація 
інвалідів “Галицька Надія“ 

пл. Святого Теодора, 5 Г-7728-11 від 
28.02.2011 

05.07.2016 2 107,06 

16. Українська республіканська 
партія Франкiвського району 

Грюнвальдська, 10/11 Ф-1394 від 
28.04.1993 

12.09.2016 5 957,36 

17. Левицький Петро Федорович М. Кривоноса, 31 Л-8718-13 від 
31.07.2013 

14.09.2016 1 286,50 

18. Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Науково-

виробнича фірма “Електрогал“ 

Заводська, 30-А Ш-5425-7 від 
27.07.2007 

02.11.2016 173,26 

19. Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Фірма “Марія-

1“ 

І. Франка, 95 3035 від 
15.12.1993 

28.11.2016 1 842,05 

20. Управління Міністерства 
внутрішніх справ у Львiвськiй 

областi 

С. Бандери, 28 7722 від 
01.01.1999 

30.12.2016 8,4 
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21. Головне управління 
Міністерства внутрішніх справ у 

Львівській області 

Б. Лепкого, 16 Г-8884-13 від 
12.12.2013 

30.12.2016 344,58 

22. Перукарня “Золотоволоска“ Глибока, 12 Ф-8094-12(Д-12) 
від 08.02.2012 

16.01.2017 1 011,81 

23. Клуб любителів антикварної 
техніки 

Л. Глібова, 12 Г-6346-8 від 
24.06.2008 

30.01.2017 310,58 

24. Шевцiв Любомира Михайлівна В. Івасюка, 9 2319 від 
23.09.1993 

23.02.2017 586,16 

25. Наконечний Iгор 
Олександрович 

Зарицьких, 38/2 Г-4246-6/дод від 
18.05.2007 

23.02.2017 939,09 

26. Товариство з додатковою 
відповідальністю “Модем“ 

Мучна, 3 5082 від 
01.03.1994 

13.04.2017 1 595,01 

27. Кривешко Галина 
Володимирівна 

Наукова, 8-А Ф-6074-8 від 
25.03.2008 

27.06.2017 1 175,20 

28. Приватне торговельно-
посередницьке мале 

підприємство фірма “Едельвейс“ 

просп. Червоної Калини, 57 С-9102-14 від 
16.07.2014 

03.07.2017 2 349,20 

29. Гладяк Роксолана Богданівна Т. Копистинського, 16 Ф-9025-14 від 
15.05.2014 

14.07.2017 4 937,05 

30. Галай Юлія Степанівна П. Куліша, 31 Г-9078-14 від 
02.07.2014 

14.08.2017 455,27 

31. Приватне підприємство 
“Євролаб“ 

В. Симоненка, 4 Ф-9498-15 від 
12.03.2015 

23.10.2017 1 876,22 

32. Фізична особа – підприємець 
Томенчук Михайло 

Миколайович 

Уласа Самчука Г-9491-15 від 
12.03.2015 

26.10.2017 4 547,66 

33. Приватне підприємство 
“Спеціалізований проектно-

технологічний центр 
“Кондиціонер“ 

Д. Донцова, 7 1034 від 
02.08.1993 

23.02.2012 1679,66 
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34. Спільне українсько-польське 
підприємство у формі 

товариства з обмеженою 
відповідальністю “Торговий дім 
Українська торгова ініціатива“ 

М. Вороного, 5 Г-5472-7 від 
21.08.2007 

27.05.2013 3018,42 

 Разом: - - - 70891,14 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    Додаток 2 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
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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. Спільне 
українсько-
польське 

підприємство в 
формі 

товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Торговий дім 

Українська 
торгова ініціатива“ 

М. Вороного, 5 Г-5472-7 від 
21.08.2007 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області від 
11.08.2014 

№ 914/1898/14 

Даний наказ скеровувався на 
виконання в державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

25.03.2021 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчих документів та 
встановлено, що згідно з 
відповідями банківських 

установ грошові кошти на 
рахунках, відкритих у 
банківських установах 

відсутні. 
Згідно з відповіддю 

Міністерства внутрішніх 
справ транспортних засобів 

за боржником не 
зареєстровано. Згідно з 

інформацією з державного 
реєстру прав на нерухоме 

майно за боржником 
нерухоме майно не 

зареєстроване. Згідно з 

01.06.2011-
15.04.2013 

45534,09 
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відповіддю Головного 
управління Держгеокадастру 
у Львівській області земельні 
ділянки у боржника відсутні. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 

Держпродспоживслужби у 
Львівській області трактори, 

комбайни, інші 
сільськогосподарські 

машини, 
сільськогосподарська 

техніка, дорожньо-
будівельна техніка та інші 

механізми за боржником не 
зареєстровані. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 
Держпраці у Львівській 

області майна за боржником 
не зареєстровано. 
Згідно з відповіддю 

Державної служби України з 
безпеки на транспорті 

рухоме майно у боржника 
відсутнє. 

Згідно з відповіддю 
Національної комісії цінних 

паперів та фондового ринку у 
власності боржника цінні 

папери, акції відсутні. 
Згідно з відповіддю інших 
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реєструючих органів у 
боржника відсутнє майно, на 

яке можливо звернути 
стягнення. 

На виклики приватного 
виконавця керівник 

юридичної особи-боржника 
не з’являвся. 

При виході приватного 
виконавця за адресою 
реєстрації боржника, 

встановлено, що майно, на 
яке можливо звернути 
стягнення в рахунок 

погашення боргу відсутнє. 
У боржника відсутнє майно, 
на яке може бути звернено 

стягнення, а здійснені 
виконавцем відповідно до 

Закону України “Про 
виконавче провадження“ 

заходи щодо розшуку такого 
майна виявилися 
безрезультатними 

2. Фізична особа – 
підприємець 
Батіг Наталія 

Ігорівна 

І. Виговського, 79 4 від 
01.04.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області від 
03.10.2016 

№ 914/1571/16 

Даний наказ скеровувався на 
виконання в державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

25.03.2021 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 

08.06.2013-
26.08.2014 

39079,05 



10 

 

виконавчих документів та 
встановлено, що згідно з 
відповіддю банківських 

установ, грошові кошти на 
рахунках, відкритих у 
банківських установах 

відсутні. 
Згідно з відповіддю 

Міністерства внутрішніх 
справ, транспортних засобів 

за боржником не 
зареєстровано. Згідно з 

інформацією з державного 
реєстру прав на нерухоме 

майно, за боржником 
нерухоме майно не 

зареєстроване. Згідно з 
відповіддю Головного 

управління Держгеокадастру 
у Львівській області, 

земельні ділянки у боржника 
відсутні. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 

Держпродспоживслужби у 
Львівській області, трактори, 

комбайни, інші 
сільськогосподарські 

машини, 
сільськогосподарська 

техніка, дорожньо-
будівельна техніка та інші 
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механізми за боржником не 
зареєстровані. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 
Держпраці у Львівській 

області майна за боржником 
не зареєстровано. 
Згідно з відповіддю 

Державної служби України з 
безпеки на транспорті 

рухоме майно у боржника 
відсутнє. 

Згідно з відповіддю 
Національної комісії цінних 

паперів та фондового ринку у 
власності боржника цінні 

папери, акції відсутні. 
Згідно з відповіддю інших 

реєструючих органів, у 
боржника відсутнє майно на 

яке можливо звернути 
стягнення. 

На виклики приватного 
виконавця боржник не 

з’являвся. 
При виході приватного 
виконавця за адресою 
реєстрації боржника 

встановлено, що майно, на 
яке можливо звернути 
стягнення в рахунок 

погашення боргу, відсутнє. 
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У боржника відсутнє майно, 
на яке може бути звернено 

стягнення, а здійснені 
виконавцем відповідно до 

Закону України “Про 
виконавче провадження“ 

заходи щодо розшуку такого 
майна виявилися 
безрезультатними 

3. Фізична особа – 
підприємець 

Ферузо Олена 
Сергіївна 

Сяйво, 16 З-6867-8 від 
26.12.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області від 
28.09.2016 

№ 914/1755/16 

Даний наказ скеровувався на 
виконання в державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

25.03.2021 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчих документів та 
встановлено, що згідно з 
відповіддю банківських 

установ, грошові кошти на 
рахунках, відкритих у 

банківських установах, 
відсутні. 

Згідно з відповіддю 
Міністерства внутрішніх 

справ, транспортних засобів 
за боржником не 

зареєстровано. Згідно з 
інформацією з державного 
реєстру прав на нерухоме 

майно за боржником 

01.01.2014-
27.04.2015 

18557,04 
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нерухоме майно не 
зареєстроване. Згідно з 
відповіддю Головного 

управління Держгеокадастру 
у Львівській області земельні 
ділянки у боржника відсутні. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 

Держпродспоживслужби у 
Львівській області, трактори, 

комбайни, інші 
сільськогосподарські 

машини, 
сільськогосподарська 

техніка, дорожньо-
будівельна техніка та інші 

механізми за боржником не 
зареєстровані. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 
Держпраці у Львівській 

області майна за боржником 
не зареєстровано. 
Згідно з відповіддю 

Державної служби України з 
безпеки на транспорті 

рухоме майно у боржника 
відсутнє. 

Згідно з відповіддю 
Національної комісії цінних 

паперів та фондового ринку у 
власності боржника цінні 
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папери, акції відсутні. 
Згідно з відповіддю інших 

реєструючих органів у 
боржника відсутнє майно, на 

яке можливо звернути 
стягнення. 

На виклики приватного 
виконавця боржник не 

з’являвся. 
При виході приватного 
виконавця за адресою 
реєстрації боржника 

встановлено, що майно, на 
яке можливо звернути 
стягнення в рахунок 

погашення боргу, відсутнє. 
У боржника відсутнє майно, 
на яке може бути звернено 

стягнення, а здійснені 
виконавцем відповідно до 

Закону України “Про 
виконавче провадження“ 

заходи щодо розшуку такого 
майна виявилися 
безрезультатними 

4. Фізична особа – 
підприємець 

Мудрий Назар 
Миколайович 

Замарстинівська, 
41 

Ш-9270-14 
від 

11.12.2014 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області від 
26.07.2016 

№ 914/812/16 

Даний наказ скеровувався на 
виконання в державну 
виконавчу службу та 

приватному виконавцю Пицю 
А. А. 

25.03.2021 приватним 
виконавцем винесено 

01.12.2014-
31.01.2016 

53797,34 
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постанову про повернення 
виконавчих документів та 
встановлено, що згідно з 
відповіддю банківських 

установ, грошові кошти на 
рахунках, відкритих у 

банківських установах, 
відсутні. 

Згідно з відповіддю 
Міністерства внутрішніх 

справ транспортних засобів 
за боржником не 

зареєстровано. Згідно з 
інформацією з державного 
реєстру прав на нерухоме 

майно за боржником 
нерухоме майно не 

зареєстроване. Згідно з 
відповіддю Головного 

управління Держгеокадастру 
у Львівській області земельні 
ділянки у боржника відсутні. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 

Держпродспоживслужби у 
Львівській області, трактори, 

комбайни, інші 
сільськогосподарські 

машини, 
сільськогосподарська 

техніка, дорожньо-
будівельна техніка та інші 
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механізми за боржником не 
зареєстровані. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 
Держпраці у Львівській 

області майна за боржником 
не зареєстровано. 
Згідно з відповіддю 

Державної служби України з 
безпеки на транспорті 

рухоме майно у боржника 
відсутнє. 

Згідно з відповіддю 
Національної комісії цінних 

паперів та фондового ринку у 
власності боржника цінні 

папери, акції відсутні. 
Згідно з відповіддю інших 

реєструючих органів у 
боржника відсутнє майно, на 

яке можливо звернути 
стягнення. 

На виклики приватного 
виконавця боржник не 

з’являвся. 
При виході приватного 
виконавця за адресою 
реєстрації боржника 

встановлено, що майно, на 
яке можливо звернути 
стягнення в рахунок 

погашення боргу, відсутнє. 
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У боржника відсутнє майно, 
на яке може бути звернено 

стягнення, а здійснені 
виконавцем відповідно до 

Закону України “Про 
виконавче провадження“ 

заходи щодо розшуку такого 
майна виявилися 
безрезультатними 

5. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Будівельна 

компанія 
“Укрбурвод“  

Фурманська, 9 Г-7801-11 
від 

26.04.2011 

Наказ 
Господарського 

суду 
Житомирської 

області від 
28.04.2016 

№ 906/191/16 

Даний наказ скеровувався на 
виконання в Богунський 

відділ державної виконавчої 
служби у м. Житомирі 
Центрально-Західного 

міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький). 
16.03.2021 державним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено, що відповідно 
до п. 2 ст. 37 Закону України 

“Про виконавче 
провадження“, згідно з 

довідками реєстраційних 
установ у боржника відсутнє 

майно, на яке може бути 
звернуто стягнення, а 
здійсненні державним 

виконавцем заходи щодо 
розшуку такого майна 

14.09.2013-
28.02.2014 

231449,91 
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виявилися 
безрезультатними. Згідно з 

відповіддю Головного 
управління статистики в 
Житомирській області 

вбачається, що товариство з 
обмеженою відповідальністю 

“Будівельна компанія 
“Укрбурвод“ змінило 

юридичну адресу на м. Київ, 
Подільський район, вул. 
Ярослава, буд. 4-Б та 

вилучена з Єдиного реєстру 
підприємств та організацій 
України по Житомирській 

області 

6. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Будівельна 

компанія 
“Укрбурвод“ 

Фурманська, 7 Г-5484-7 від 
23.08.2007 

Наказ 
Господарського 

суду 
Житомирської 

області від 
27.12.2013 

№ 906/1611/13 

Даний наказ скеровувався на 
виконання в Богунський 

відділ державної виконавчої 
служби у м. Житомирі 
Центрально-Західного 

міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький). 
16.03.2021 державним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено, що відповідно 
до п. 2 ст. 37 Закону України 

“Про виконавче 
провадження“, згідно з 

01.06.2012-
13.09.2013 

61516,38 
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довідками реєстраційних 
установ у боржника відсутнє 

майно, на яке може бути 
звернуто стягнення, а 
здійсненні державним 

виконавцем заходи щодо 
розшуку такого майна 

виявилися 
безрезультатними. Згідно з 

відповіддю Головного 
управління статистики в 
Житомирській області 

вбачається, що товариство з 
обмеженою відповідальністю 

“Будівельна компанія 
“Укрбурвод“ змінило 

юридичну адресу на м. Київ, 
Подільський район, вул. 
Ярослава, буд. 4-Б та 

вилучена з Єдиного реєстру 
підприємств та організацій 
України по Житомирській 

області 

7. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Будівельна 

компанія 
“Укрбурвод“  

Фурманська, 9 Г-7801-11 
від 

26.04.2011 

Наказ 
Господарського 

суду 
Житомирської 

області від 
26.03.2014 

№ 906/1612/13 

Даний наказ скеровувався на 
виконання в Богунський 

відділ державної виконавчої 
служби у м. Житомирі 
Центрально-Західного 

міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. 

Хмельницький). 
17.03.2021 державним 

01.09.2012-
13.09.2013 

100326,58 
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виконавцем винесено 
постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено, що відповідно 
до п. 2 ст. 37 Закону України 

“Про виконавче 
провадження“, згідно з 

довідками реєстраційних 
установ у боржника відсутнє 

майно, на яке може бути 
звернуто стягнення, а 
здійсненні державним 

виконавцем заходи щодо 
розшуку такого майна 

виявилися 
безрезультатними. Згідно з 

відповіддю Головного 
управління статистики в 
Житомирській області 

вбачається, що товариство з 
обмеженою відповідальністю 

“Будівельна компанія 
“Укрбурвод“ змінило 

юридичну адресу на м. Київ, 
Подільський район, вул. 
Ярослава, буд. 4-Б та 

вилучена з Єдиного реєстру 
підприємств та організацій 
України по Житомирській 

області 
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8. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Албуфейра“ 

М. Лисенка, 19 Л-9536-15 
від 

14.05.2015 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області від 
26.02.2016 

№ 914/4332/15 

Даний наказ з 2016 року 
скеровувався на виконання в 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
01.04.2021 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що в ході примусового 

виконання даного 
виконавчого документа 
приватним виконавцем 

постановою про арешт майна 
боржника накладено арешт 

на нерухоме майно 
боржника, про що внесено 
відповідні записи в реєстри 

нерухомого та рухомого 
майна. 

Згідно з відповіддю 
Державної фіскальної 

служби України від 
20.04.2018 про наявність 

рахунку в банку виконавцем 
винесено постанову про 
арешт коштів боржника, 

згідно з відповідями банків 
кошти на рахунку відсутні. 

Приватне акціонерне 
товариство “Банк кредит 

14.04.2015- 
31.10.2015 

103420,94 
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Дніпро“ від 08.05.2018 
залишок коштів на рахунках 

становить: 609,40 грн. 
Згідно з відповіддю 

регіонального сервісного 
центру у Львівській області 
від 22.02.2020 та 01.04.2021 
за боржником транспортні 
засоби не зареєстровані. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 
Держпраці у Львівській 

області від 12.03.2020 інше 
рухоме майно за боржником 

не зареєстроване. 
Згідно з інформацією з 

Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, 
Реєстру прав власності на 

нерухоме майно від 
01.04.2021 за боржником не 

зареєстровано нерухоме 
майно. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській 
області земельних ділянок у 

власності боржника не 
зареєстровано 
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9. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Албуфейра“ 

М. Лисенка, 19 Л-9536-15 
від 

14.05.2015 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області від 
15.05.2017 

№ 914/393/17 

Даний наказ з 2017 року 
скеровувався на виконання в 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
01.04.2021 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що в ході примусового 

виконання даного 
виконавчого документа 
приватним виконавцем 

постановою про арешт майна 
боржника накладено арешт 

на нерухоме майно 
боржника, про що внесено 
відповідні записи в реєстри 

нерухомого та рухомого 
майна. 

Згідно з відповіддю 
Державної фіскальної 

служби України від 
20.04.2018 про наявність 

рахунку в банку виконавцем 
винесено постанову про 
арешт коштів боржника, 

згідно з відповіддю банків 
кошти на рахунку відсутні. 

Приватне акціонерне 
товариство “Банк кредит 

01.11.2015-
14.04.2016 

108918,05 
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Дніпро“ від 08.05.2018 
залишок коштів на рахунках 

становить: 609,40 грн. 
Згідно з відповіддю 

регіонального сервісного 
центру у Львівській області 
від 28.09.2018 та 06.03.2020 
за боржником транспортні 
засоби не зареєстровані. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 
Держпраці у Львівській 

області від 04.10.2018 та 
12.03.2020 інше рухоме 
майно за боржником не 

зареєстроване. 
Згідно з інформацією з 

Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, 
Реєстру прав власності на 

нерухоме майно від 
01.04.2021 за боржником не 

зареєстровано нерухоме 
майно. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській 
області земельних ділянок у 

власності боржника не 
зареєстровано 
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10. Виробничо-
торгівельна 

фірма 
“Галантерея“ 

Дублянська, 9 Ш-8919-13 
від 

30.12.2013 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області від 
22.05.2017 

№ 914/276/17 

Даний наказ з 2017 року 
скеровувався на виконання в 
державну виконавчу службу 
та приватному виконавцю 

Шелінській Ю. А. 
01.04.2021 приватним 
виконавцем винесено 

постанову про повернення 
виконавчого документа 

стягувачу та встановлено, 
що в ході примусового 

виконання даного 
виконавчого документа 
приватним виконавцем 

постановою про арешт майна 
боржника накладено арешт 

на нерухоме майно 
боржника, про що внесено 
відповідні записи в реєстри 

нерухомого та рухомого 
майна. 

Згідно з відповіддю 
Державної фіскальної 

служби України від 
11.12.2018, 05.09.2019 про 
наявність рахунку в банку 

виконавцем винесено 
постанову про арешт коштів 

боржника, згідно з відповіддю 
банків кошти на рахунку 

відсутні. 
Згідно з відповіддю 

01.03.2015 - 
12.08.2015 

52940,02 
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регіонального сервісного 
центру у Львівській області 

від 30.03.2020 за боржником 
транспортні засоби не 

зареєстровані. 
Згідно з відповіддю 

Головного управління 
Держпраці у Львівській 

області від 21.01.2019 та 
12.03.2020 інше рухоме 
майно за боржником не 

зареєстроване. 
Згідно з інформацією з 

Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, 
Реєстру прав власності на 

нерухоме майно від 
01.04.2021 за боржником не 

зареєстровано нерухоме 
майно. 

Згідно з відповіддю 
Головного управління 

Держгеокадастру у Львівській 
області від 24.01.2019, 
18.03.2020 земельних 

ділянок у власності боржника 
не зареєстровано 

11. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Сезар“ 

І. Франка, 11 Л-4279-6 
від 

21.04.2006 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області 
від 28.10.2014 

Даний наказ з 2014 року 
скеровувався на виконання в 

Личаківський відділ 
державної виконавчої 

служби. 

01.08.2010-
01.02.2013 

54 943, 36 



27 

 

№ 914/1618/14  29.12.2015 винесено 
постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: 
на арештованих рахунках 
недостатньо коштів для 

виконання постанови. Згідно 
з відповіддю управління 

державної автоінспекції у 
Львівській області за 

боржником транспортні 
засоби не числяться, згідно з 

відповіддю Державної 
інспекції сільського 

господарства за боржником 
зареєстровані машини не 

числяться. Згідно з 
відповіддю Держземагенства 

у 
м. Львові згідно з 

кадастровими даними 
земельні ділянки у власності 

та користуванні відсутні, 
нерухомим майном боржник 

не володіє. Заходи щодо 
розшуку майна виявились 

безрезультатними 

12. Приватне 
підприємство 

“Спеціалізований 
проектно-

технологічний 

Д. Донцова, 7 1034 від 
02.08.1993 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області 
№ 914/1149/15 

Даний наказ з 2015 року 
скеровувався на виконання в 
Личаківській відділ державної 

виконавчої служби. 
30.12.2015 винесено 

02.12.2010-
23.02.2012 

4 389,28 
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центр 
“Кондиціонер“ 

постанову про повернення 
виконавчого документа та 

встановлено: 
вжитими державним 

виконавцем заходами майна 
та коштів боржника в рахунок 

погашення боргу не 
виявлено 

13. Приватне 
підприємство 
“Текоп-2007“ 

Сербська, 7 Г-6740-8 від 
05.11.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області 
№ 5015/6188/11 

Рішенням Господарського 
суду Львівської області від 

21.12.11 у справі 
№ 5015/6188/11 стягнуто 
6583,02 грн. неустойки по 

15.04.2011. Наказ суду у цій 
справі 24.05.2013 відділом 

державної виконавчої служби 
повернутий без виконання. 

Наказ втратив чинність згідно 
з п.1 ст. 12 Закону України 

“Про виконавче 
провадження“ 

01.02.2009-
15.04.2011 

8619,28 

14. Приватне 
підприємство 
“Текоп-2007“ 

І. Федорова, 29 Г-6741-8 від 
05.11.2008 

Наказ 
Господарського 
суду Львівської 

області 
№ 5015/6189/11 

Рішенням Господарського 
суду Львівської області від 

13.12.11 у справі 
№ 5015/6189/11 повністю 

стягнуто борг за цим 
договором. Наказ суду у цій 

справі 19.06.2012 повернутий 
відділом державної 

виконавчої служби без 
виконання. Наказ втратив 
чинність згідно з п.1 ст. 12 

01.01.2009-
15.04.2011 

21890,13 
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Закону України “Про 
виконавче провадження“ 

 Разом: - - - - - 850438,09 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 

 
                    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 у зв’язку з припиненням/банкрутством, відсутністю 
даних в Єдиному державному реєстрі юридичної особи-боржника 

 
 

№ 
з/п 

Орендар Об’єкт оренди Договір 
оренди та дата 

укладення 

Підстава Період 
заборгованості 

Заборговані
сть з 

орендної 
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плати, грн. 

1. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Модерн-2“ 

Насипна, 5 2112 від 
13.08.1993 

Дата запису про державну 
реєстрацію припинення 

юридичної особи – 
14.02.2019 

03.08.2018-
30.11.2018 

14695,45 

2. Приватне 
підприємство 
“Європейська“ 

Ринок, 43 Г-0649 від 
14.03.2002 

Дата запису про державну 
реєстрацію припинення 

юридичної особи – 
01.08.2017 

01.02.2018-
03.04.2015 

43011,51 

3. Управління державної 
служби охорони при 

Головному управлінні 
Міністерства 

внутрішніх справ 
України у Львівській 

області 

Є. Поповича, 5 Г-7251-9 від 
31.07.2009 

Дата запису про державну 
реєстрацію припинення 

юридичної особи – 
05.01.2021 

01.01.2015-
07.05.2015 

42390,69 

4. Управління державної 
служби охорони при 

Головному управлінні 
Міністерства 

внутрішніх справ 
України у Львівській 

області 

П. Саксаганського, 9 Г-7253-9 від 
31.07.2009 

Дата запису про державну 
реєстрацію припинення 

юридичної особи – 
05.01.2021 

01.06.2015-
03.07.2015 

61054,26 

5. Управління державної 
служби охорони при 

Головному управлінні 
Міністерства 

внутрішніх справ 
України у Львівській 

області 

Я. Стецька, 8 Г-7254-9 від 
31.07.2009 

Дата запису про державну 
реєстрацію припинення 

юридичної особи – 
05.01.2021 

01.01.2015-
06.07.2015 

11294,74 
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6. Управління державної 
служби охорони при 

Головному управлінні 
Міністерства 

внутрішніх справ 
України у Львівській 

області 

Зубрівська, 25-А С-9529-15 від 
08.04.2015 

Дата запису про державну 
реєстрацію припинення 

юридичної особи – 
05.01.2021 

01.05.2016-
03.07.2016 

14688,37 

7. Приватне 
підприємство 

“Геральд“ 

Б. Хмельницького, 
160 

Ш-6809-8 (Д-9) 
від 28.08.2009 

Дата запису про державну 
реєстрацію припинення 

юридичної особи – 16.11.2018 

01.01.2013-
28.07.2014 

21270,72 

8. Приватне 
торговельно-

посередницьке мале 
підприємство фірма 

“Едельвейс“ 

І. Миколайчука, 9 Ш-7298-9 від 
08.10.2009 

П. 5 постанови 
Господарського суду 
Львівської у справі 

№ 914/2660/15 від 01.03.2016 

01.07.2015-
03.10.2018 

8333,82 

9. Приватне 
торговельно-

посередницьке мале 
підприємство фірма 

“Едельвейс“ 

просп. Червоної 
Калини, 57 

С-9102-14 від 
16.07.2014 

П. 5 постанови 
Господарського суду 
Львівської у справі 

№ 914/2660/15 від 01.03.2016 

01.07.2015-
03.07.2017 

2349,20 

10. Приватне 
підприємство “Орбіта“ 

О. Новаківського, 14 Г-6681-8 від 
14.10.08 

У єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань 

приватне підприємство 
“Орбіта“ (ідентифікаційний 

код 13814738) не 
зареєстровано 

20.08.2008- 
19.10.2011 

96 702,32 

11. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Гладіолус“ 

Шептицьких, 30 Г-4853-6 від 
23.11.2007 

У єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань 

20.08.2008- 
19.10.2011 

36732,14 
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товариство з обмеженою 
відповідальністю “Гладіолус“ 

(ідентифікаційний код 
23883462) не зареєстровано 

12. Асоціація спеціалістів 
охорони праці 

Львівської області 

Ніжинська, 5 982 від 
29.06.1993 

Ухвалою Господарського 
суду Львівської області від 

15.09.2017 у справі 
№ 914/1890/17 повернуто 

без розгляду позовну заяву 
управління комунальної 
власності департаменту 
економічного розвитку 

Львівської міської ради до 
Львівської обласної асоціації 

спеціалістів охорони праці 
про розірвання договору 

оренди, виселення з об’єкта 
оренди та стягнення 

заборгованості. 
У єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань 

підприємства Асоціації 
спеціалістів охорони праці 

Львівської області не 
зареєстровано 

01.01.2007-
30.12.2016 

10732,44 

 Разом: - - - - 266553,34 
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Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 

 
 
 
                    Додаток 4 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів господарювання, яким за рішенням суду не підлягає стягненню і списується безнадійна дебіторська 

заборгованість зі сплати орендної плати за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова 
 

№ 
з/п 

Орендар Об’єкт оренди Договір 
оренди та 

дата 
укладення 

Період 
заборговано

сті 

Заборгованість 
з орендної 
плати, грн. 

Судові 
провадження, 

причина відмови 

1. Мех Олексій Андрійович І. Виговського, 55 З-9935-15 від 
22.12.2015 

01.01.2017-
19.12.2018 

85580,61 462/1095/19 про 
стягнення 

заборгованості 

2. Перегінський Дмитро 
Миколайович 

Лисеницька, 9 Л-5898-7 від 
24.12.2007 

01.06.2012-
15.08.2018 

55540,85 463/1397/17 про 
стягнення 

заборгованості 

3. Приватне акціонерне 
товариство “Універсал Банк“ 

М. Коперника, 12 Г-2144-4 від 
27.07.2004 

16.02.2015-
30.09.2015 

20913,58 914/3762/15 про 
стягнення 

заборгованості 
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4. Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Сезар“ 

І. Франка, 11 Л-4279-6 від 
21.04.2006 

01.08.2010-
01.05.2011 

25269,90 914/1618/14 про 
стягнення 

заборгованості 

5. Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Громіс“ 

Ковельська, 50 Л-5754-7 від 
14.11.2007 

01.12.2007-
01.02.2011 

10869,03 5015/141/12 про 
стягнення 

заборгованості 

6. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

“Краківський ринок“ 

пл. Ринок, 20 Г-8282-12 від 
21.05.2012 

01.01.2016-
31.01.2017 

93176,63 914/480/17 про 
стягнення 

заборгованості 

7. Приватне підприємство 
“ОКА-Сервіс“ 

пл. М. Галицького, 1-2 3344 від 
01.10.1999 

28.05.2013 24959,64 914/174/16 про 
стягнення 

заборгованості 

8. Фізична особа – підприємець 
Сироватська Юлія Вікторівна 

Личаківська, 5 Г-7113-9 від 
12.05.2009 

01.04.2012-
17.04.2015 

34237,14 914/3614/15 про 
стягнення 

заборгованості 

9. Інженерно-виробниче 
підприємство “РЕМЕНЕРГО“ 

у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю 

Ю. Липи, 18 Ш-6569-8 від 
27.12.2010 

01.10.2011-
11.12.2013 

49105,27 914/1659/16 про 
стягнення 

заборгованості 

10. Оленич Ірина Михайлівна І. Богуна, 5 Ф-34449-5 від 
02.12.2005 

01.01.2009-
08.02.2016 

127113,90 463/1599/19 про 
стягнення 

заборгованості 

11. Відкрите акціонерне 
товариство Виробниче 

об’єднання “Львівптахопром“ 

Шота Руставелі, 12 Г-5604-7 від 
04.10.2007 

01.06.2008-
01.10.2010 

276170,04 5015/2730/11 про 
стягнення 

заборгованості 

12. Відкрите акціонерне 
товариство Виробниче 

об’єднання “Львівптахопром“ 

Шота Руставелі, 12 Г-5604-7 від 
04.10.2007 

01.06.2008-
01.10.2010 

222369,74 5015/2728/11 про 
стягнення 

заборгованості 

 Разом: - - - 1025306,33 - 
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Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
Віза: 

 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
 

                    Додаток 5 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

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

за нежитлові приміщення комунальної власності м. Львова у зв’язку з втратою чинності наказів та виконавчих листів, 
а також з пропуском позовної давності щодо стягнення заборгованості  

 

№ 
з/п 

Орендар Об’єкт оренди Договір 
оренди та 

дата 
укладення 

Підстава Дата 
припинення 

договору 

Заборгова
ність з 

орендної 
плати, грн. 

1. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Арле-кіно“ 

Городоцька, 285 1ЦМК від 
10.07.1999 

03.09.2009 рішенням 
Господарського суду 

Львівської області у справі 
№ 21/97 

24.07.2015 12135,47 

2. Управління капітального 
будівництва 

Личаківська, 70 Л-6360-8 від 
27.06.2008 

Рішенням Господарського 
суду Львівської області від 

07.09.2012 у справі 
5015/2624/12 стягнуто 
неустойку за період з 

01.07.2011 по 31.05.2012 в 

30.09.2013 36418,68 
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розмірі 22 682,00 грн. 
Даного наказу щодо 

стягнення вищезазначеної 
заборгованості в 

управлінні немає, наказ 
втратив чинність згідно з п. 

1 ст. 12 Закону України 
“Про виконавче 
провадження“ 

3. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Краківський ринок“ 

пл. Ринок, 20 Г-4843-6(Д-8) Термін позовної давності 
минув 

02.12.2009 10825,27 

4. Суборендар товариство 
з обмеженою 

відповідальністю “Юля“, 
орендар товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

“Укрпастранс“ 

просп. 
Т. Шевченка, 18 

Г-1882 від 
14.01.2004 

Термін позовної давності 
минув 

31.05.2010 58356,06 

5. Колективне виробниче 
підприємство 

“Енергомонтаж“ 

пл. А. Міцкевича, 6/7 Г-7098-9 від 
27.03.2009 

Термін позовної давності 
минув 

31.03.2011 11720,62 

6. Державне підприємство 
“Інститут підготовки 

кадрів промисловості“ 

Вірменська, 27 Г-3179-5 від 
25.08.2005 

Термін позовної давності 
минув 

27.10.2015 22314,40 

7. Фізична особа – 
підприємець Стеців 
Любов Романівна 

Золота, 24 Ш-6260-8 від 
31.05.2008 

Термін позовної давності 
минув 

23.10.2012 8567,87 
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8. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Громіс“ 

Ковельська, 50 Л-5754-7 від 
14.11.2007 

Термін позовної давності 
минув 

29.03.2013 10869,03 

9. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю “Авто-
Люкс“ 

А. Вахнянина, 29 Л-7049-9(Д-9) 
від 31.08.2009 

Термін позовної давності 
минув 

27.04.2015 14932,68 

10. Миронюк Володимир 
Анатолійович 

М. Туган-
Барановського, 30 

Л-3075-5 від 
14.07.2005 

Термін позовної давності 
минув 

23.10.2014 21047,60 

11. Приватне підприємство 
“ЕЛЛІН“ 

Заводська, 30-А Ш-2379-4 від 
29.11.2004 

Термін позовної давності 
минув 

10.09.2013 34380,38 

12. Виробничо-комерційне 
товариство з 
обмеженою 

відповідальністю “ММГ“ 

Конотопська, 4 Ф-7328-9 від 
02.11.2009 

Термін позовної давності 
минув 

04.08.2011 18341,03 

13. Львівське міське 
туристично-спортивне 
товариство водників 

“Агронавт“ 

І. Котляревського, 17 Ф-5595-7 від 
28.09.2007 

Термін позовної давності 
минув 

16.04.2013 6623,43 

 Разом: - - - - 266532,52 

 
 
Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
 

Віза: 
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Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 

                    Додаток 6 
                 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 

Заборговані
сть з 

орендної 
плати, грн. 

1. Тімохіна Софія 
Гнатівна 

О. Кониського, 1 Л-10026-16 
від 25.03.2016 

Рішенням Личаківського 
районного суду від 6 лютого 

2018 року у справі 
№ 463/4551/17 позовні вимоги 
Борачка В. В. до управління 

комунальної власності, Тімохіної 
С. Г. про визнання недійсним 
договір оренди нерухомого 

майна – задоволено частково, 
визнано недійсним договір 

оренди від 25.03.2016 року № Л-
10026-16. Постановою 

Апеляційного суду Львівської 
області від 25.09.2018 року 

рішення першої інстанції 

01.08.2018-
25.09.2018 

2418,74 
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залишено без змін 

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
“Ярема“ 

Кульпарківська, 158 2739 від 
08.11.1993 

В управлінні комунальної 
власності обліковується договір 

оренди нежитлових приміщень 

№ 2739 від 08.11.1993, 
укладений з гуртово-

роздрібним торговим 

підприємством “Світанок“ 
(правонаступником якого є ТОВ 

“Ярема“) 

Верховний Суд у складі колегії 
суддів Касаційного 

господарського суду залишив 
без змін постанову Західного 

апеляційного господарського 

суду від 07.02.2019 р. у справі 
№ 914/1479/18 за позовом 

управління комунальної 

власності до ТОВ “Ярема“ про 
розірвання договору оренди, 

виселення та стягнення 

заборгованості. 
Суд вказав, що позивачем не 

надано оригіналу письмового 

доказу, на обгрунтування 
позовних вимог, а саме 

договору оренди від 08.11.1993 

№ 2739, відтак згідно з 
частиною шостою статті 91 ГПК 

України такий доказ не 

береться судом до уваги. Крім 

01.07.2018-
16.04.2019 

32689,67 
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того, відсутні докази передачі 

приміщень в оренду 
відповідачу, як і докази 

перебування ТОВ “Ярема“ у 

спірних приміщеннях. 
За викладених обставин Суд 

дійшов висновку про відсутність 
правових підстав для 

задоволення позову управління 

3. “Дирекція 
первинної 
мережі“ 

Приватне 
акціонерне 
товариство 

“Укртелеком“ 

Пекарська, 41 Л-7520-10 від 
30.04.2010 

Зі змісту рішення 
Господарського суду Львівської 

області від 10.10.2013 у справі № 
914/3278/13, в ході розгляду цієї 
справи судом було встановлено, 

що починаючи з 01.01.2013 
орендар здійснював заходи, 
спрямовані на повернення 

об’єкта оренди, проте 
орендодавець відмовлявся від 
прийняття приміщень з оренди 

та підписання відповідного акту, 
тобто, ухилявся від виконання 
своїх зобов'язань за договором 

оренди. 
З огляду на наведене вище, суд 
вважає, що відмову позивача у 

прийнятті від відповідача 
орендованого майна шляхом 

підписання акту прийому-
передачі у період припинення дії 
договору оренди, обставини чого 

30.04.2013-
10.10.2014 

171190,60 
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встановлені судовим рішенням, 
слід кваліфікувати як 

прострочення кредитора, 
вказане у ст. 613 ЦК України, 

тому покладення на відповідача 
відповідальності, передбаченої 
ч. 2 ст. 785 Цивільного кодексу 

України, є безпідставним 

 Разом: - - - - 206299,01 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому           Н. Алєксєєва 

 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
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