
Повернутися інформація щоДо суДової практики у спорах що виникають у зв'язку із застосування норм закону україни "про оренДу Державного та комунального майна"  що стосуються наДаня згоДи на зДійснення невіД'ємних поліпшень Додаток 7

№ 
з/п

Орендодавець дата термін дії Назва Адреса площа, 
кв. м

Вартість 
орендова-
ного май-
на згідно 

останньої 
оцінки 

грн, 

Сума орендної плати, 
грн

Номер 
справи

Дата ос-
таннього 
рішення/ 

ухвали 
судової 
інстанції

Останнє наявне 
рішення суду (су-
дова інстанція)

Посилання на текст судового рішеня 
(постанвои) 

Суть судового рішення: Поточний стан 
розгляду

всього до ДБУ

1

РВ ФДМУ по 
Рівненській та 
Житомирській 
областях

18.12.2018 18.11.2021
ТЗОВ 
"Лебединий 
буд"

м.Рівне, 
вул. Князя 
Романа,9

48.0 342 790 6 204 3 102 918/753/21 22.02.2022 Верховний Суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/103937978

Касаційну скаргу регіонального 
відділення залишено без задо-
волення. Рішення попередніх 
інстанцій щодо визнанання про-
типравним та скасування наказу  
від 09.04.2021 року №239 "Про 
відмову у погодженні на здійс-
нення невід`ємних поліпшень" 
залишено без змін

-

2

РВ ФДМУ по 
Рівненській та 
Житомирській 
областях

18.10.2018 18.10.2021 ТОВ "ЖДАН 
СЕРВІС"

м. Рівне, вул. 
Київська, 
108 ж

1 351 1 962 470 39 893 19 947 918/191/21 21.07.2021 Апеляційний суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/98519200

Рішення суду першої  інстанції 
про визнання незаконними дій 
регіонального відділення щодо 
відкликання згоди на здійснен-
ня невід`ємних поліпшень орен-
дованого державного майна  за-
лишено без змін

Справа перебуває на 
розгляді Верховного 
Суду 

3

Регіональне від-
ділення ФДМУ 
по Одеській та 
Миколаївській 
областях

25.09.2019 25.09.2024
ТОВ "МАРІС 
ГЕЙТ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

м. Одеса, 
Отрада 
пляж, 13

230,2 2 088 000 7 904 5 533 916/634/21 22.12.2021 Верховний Суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/102478172

Касаційну скаргу регіонального 
відділення задоволено. Справу 
направлено на новий розгляд 
до суду першої інстанції 

Р о з п о ч а т о  н о в и й 
р о з г л я д  с п р а в и  в 
Господарському суді

4 РВ ФДМУ по 
місту Києву 07.12.2009 07.12.2034 ПРАТ "Київхліб"

м. Київ, вул. 
Тургенєвська, 
82-А

105,4 2 424 750 14 920 10 444 910/3406/21 31.05.2022 Верховний Суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/104634878

Касаційну скаргу орендаря за-
доволено частково. Справу на-
правлено на новий розгляд до 
Північного апеляційного госпо-
дарського суду

Відкрито провадженя 
в апеляційному суді


