
    Додаток 4 

 

1. Справи, що розглядаються в порядку адміністративного 
судочинства: 

 

1) Адміністративна справа №260/214/19 за позовом Закарпатської обласної 
державної адміністрації до Закарпатської обласної ради про визнання 
протиправним та скасування рішення Закарпатської обласної ради від 13.12.2019 
№1368 «Про вилучення та передачу нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності області)» 

за участю Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 
громад» Закарпатської обласної ради, як третьої особи на стороні відповідача.  

07.05.2019 – ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду 
провадження у справі закрито у зв’язку з тим, що даний позов не належить до 
розгляду за правилами адміністративного судочинства. 

08.07.2019 – Восьмим апеляційним адміністративним судом відкрито 
апеляційне провадження за апеляційною скаргою Закарпатської обласної 
державної адміністрації на ухвалу Закарпатського окружного адміністративного 
суду від 07.05.2019. 

25.07.2019 - відбувся розгляд справи Восьмим апеляційним 
адміністративним судом. 

20.07.2019 – постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду 
ухвалу Закарпатського окружного адміністративного суду залишено без змін. 

 

2. Справи, що розглядаються в порядку цивільного судочинства: 
1) Ужгородським міськрайонним судом розглянута цивільна справа       

№308/5864/18, за позовом Боршовської Оксани Василівни до Закарпатської 
обласної ради, комунальної установи «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради та третього відповідача 
начальника Комунальної установи «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради про визнання незаконним та 
скасування рішення сесії Закарпатської обласної ради від 22.02.2018 року №1091 
та наказу №12-к від 08.05.2018 року та поновлення на роботі, а також виплати 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди. По справі 
24.05.2019 винесено рішення, яким в задоволенні позовних вимог Боршовської 
О.В. до Закарпатської обласної ради, комунальної установи «Управління 
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та 
третього відповідача начальника Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради, про визнання 
незаконним та скасування рішення сесії Закарпатської обласної ради від 
22.02.2018 року №1091 та наказу №12-к від 08.05.2018 року та поновлення на 
роботі, а також виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу та 
моральної шкоди – відмовлено повністю.  

Не погодившись з рішенням, Боршовська О.В. подала до Закарпатського 
апеляційного суду апеляційну скаргу, по якій судом відкрито апеляційне 
провадження.  
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12.12.2019 – Закарпатський апеляційний суд скасував рішення першої 
інстанції, ухвалив нове рішення та задовільнив позов частково: 

-  визнати незаконним та скасувати рішення сесії Закарпатської обласної ради 
від 22.01.2018 року № 1091; 

-  визнати незаконним та скасувати наказ № 12-к від 08.05.2018 року; 
- поновити позивача на посаді начальника Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 
ради; 

- стягнути з Комунальної установи «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради на користь позивача 
середній заробіток за час вимушеного прогулу починаючи з 09.05.2018 року по 
12.12.2019 в розмірі 655 430 (шістсот п`ятдесят п`ять тисяч чотириста тридцять ) 
гривень, 49 (сорок дев`ять ) копійок. 

Станом на січень 2020 року ведеться підготовка до подачі касаційної скарги. 
 

2) У провадженні Ужгородського міськрайонного суду знаходиться 
цивільна справа № 308/12508/18 за позовом Боршовської Оксани Василівни до 
Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 
Закарпатської обласної ради про стягнення заробітної плати та середнього 
заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Станом на 
сьогоднішній день судом оголошено заочне рішення, на яке КУ «Управління 
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради подано 
заяву про його скасування і перегляд справи у загальному порядку. Наступний 
розгляд справи призначено на 12.02.2020. 

 

3) У провадженні Ужгородського міськрайонного суду знаходиться 
цивільна справа №308/5673/18 за позовом Голяни Н.В. до Комунальної установи 
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 
ради та до начальника Комунальної установи «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради про визнання незаконним та 
скасування наказу від 26.04.2018 №10-к, поновлення на роботі, виплаті 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди. 

Наступний розгляд справи призначено на 24.01.2020. 

 

4) У провадженні Ужгородського міськрайонного суду знаходиться 
цивільна справа №308/5580/18 за позовом Орбан Н.Л. до Комунальної установи 
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 
ради та до начальника Комунальної установи «Управління спільною власністю 
територіальних громад» Закарпатської обласної ради про визнання незаконним та 
скасування наказу від 23.04.2018 №9-к, поновлення на роботі, виплаті середнього 
заробітку за час вимушеного прогулу. Наступний розгляд справи призначено 
на 23.01.2020. 

 

3. Справи, що розглядаються в порядку господарського судочинства: 
1) Господарським судом Закарпатської області розглянута справа за 

позовом Управління спільною власністю Закарпатської обласної до Товариства з 
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обмеженою відповідальністю «Енергоінвест Ужгород» про дострокове 
припинення Договору оренди приміщень, частини будівель, споруд та іншого 
окремого індивідуально визначеного майна об’єктів, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, від 20.06.2017, 
посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального 
округу Кішкіним Д.В., зареєстрованим за №988, укладеного між Закарпатською 
обласною радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест 
Ужгород».  

15.07.2019 судом прийнято позитивне рішення, позов задоволено, договір 
припинено з 01.02.2019. 

14.08.2019 - Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест 
Ужгород» подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. 

05.11.2019 – Західним апеляційним господарським судом апеляційну 
скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін. 

Вищенаведене дало підставу для списання дебіторської заборгованості 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест Ужгород», яка 
нараховувалась за період з 01.02.2019 по жовтень 2019 року в розмірі 594 166,49 

гривень. 
2) Господарським судом Закарпатської області розглянута справа 

№907/281/19 за позовом Управління спільною власністю Закарпатської обласної 
ради до Державної установи «Центр пробації» щодо розірвання Договору оренди 
приміщень, частини будівель, споруд та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна об’єктів, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 28.07.2018 №67Г та стягнення заборгованості 
за комунальні послуги в сумі 21 122,03 гривні. 

24.12.2019 судом винесено рішення про часткове задоволення позовних 
вимог в частині стягнення заборгованості.  

3) Господарським судом м. Києва розглянута справа №907/664/18 за 
позовом Ужгородської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі 
Департаменту культури Закарпатської ОДА до Закарпатської обласної ради та 
Приватного підприємства «Приватне комерційне підприємство «Сатурн – ДВС» 
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, 
на стороні відповідачів - Комунальної установи "Управління спільною власністю 

територіальних громад" Закарпатської обласної ради про визнання договору 
оренди приміщень, частини будівель, споруд та іншого окремого індивідуально 
визначеного майна об’єктів, що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області від 22.05.2017, укладеного між Закарпатською 
обласною радою та Приватним підприємством «Приватне комерційне 
підприємство «Сатурн – ДВС». 

16.05.2019 рішенням Господарського суду м. Києва в задоволенні позовних 
вимог відмовлено – повністю. 

4) Господарським судом Закарпатської області розглянута справа 
№907/474/19 за позовом Управління спільною власністю Закарпатської обласної 
ради до Державного підприємства Закарпатський державний інститут 
проектування міст сіл «Закарпатдіпромісто» щодо стягнення заборгованості за 
Договором оренди в сумі 156 993,57 гривень. 
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02.08.2019 – ухвалою позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито 
спрощене позовне провадження (розгляд справи без повідомлення сторін). 

02.10.2019 - основні позовні вимоги в розмірі 120 959,31 гривень 
задоволено повністю. Вимоги щодо штрафних санкцій задоволено частково  
в розмірі 15 788,58 гривень . 

18.11.2019 – відкрито виконавче провадження для стягнення 
заборгованості в примусовому порядку. 

5) Господарським судом Закарпатської області розглянута справа 
№907/532/19 за позовом Управління спільною власністю Закарпатської обласної 
ради до Жулинського В’ячеслава Олександровича щодо стягнення заборгованості 
за Договором оренди в сумі 24 651,04 гривні, та витрати на утримання 
адмінбудівлі та комунальні послуги в сумі 11 416,13 гривень та штрафних санкцій 
в розмірі 7577,12 гривень. 

05.12.2019 – позов задоволено повністю, в тому числі штрафні санкції. 
Рішення набрало законної сили 26.12.2019. 

17.01.2020 – отримано судовий наказ на стягнення заборгованості в 
примусовому порядку. 

6) Господарським судом м. Києва у спрощеному позовному проваджені 
розглянута справа №910/11399/19 за позовом Управління спільною власністю 
Закарпатської обласної ради до Державного підприємства «Інформ-ресурси» 

щодо стягнення заборгованості за Договором оренди в сумі 6825,00 гривень та за 
комунальні послуги в сумі 6452,75 гривні. 

04.12.2019 – позов задоволено частково в частині стягнення 
заборгованості за договором оренди в розмірі 6825,00 гривень.  

25.12.2019 – подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції в 
Північний господарський апеляційний суд м. Києва. 

 

 

 

 

Підготовлено: головний спеціаліст відділу  

документально-правового та  
організаційно технічного забезпечення 

Управління спільною власністю  
Закарпатської обласної ради                                                                    І. Цмур 

 


