
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ІХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

27 квітня 2021 року № 41 

м. Шепетівка 
 

  

Про погодження  Мирової  угоди 

по справі №924/448/19 на стадії  

виконання рішення суду 

 

 

              В зв’язку із зверненням Приватного акціонерного товариства «Шепетівський 

цукровий комбінат», відповідача у справі № 924/448/19 за позовом Шепетівської міської 

ради до ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» про стягнення 3750791,40грн 

безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати та витрат по сплаті судового 

збору у розмірі 55261,87грн та 84392,81грн., що разом складає 3891446,08грн., керуючись 

п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити  проект Мирової угоди по справі №924/448/19 на стадії виконання рішення 

суду між Шепетівською міською радою та ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат». 

(Додається).  

2. Уповноважити міського голову Бузиля В.В. підписати Мирову угоду. 

3. Контроль за виконанням  рішення  покласти  на  заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Мовсісяна А.В. та постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії                      

Олійник Г.В.). 

 

 

 

Міський голова        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Додаток  

до рішення  ІХ сесії міської ради   

VIІІ скликання 

27.04.2021 р. № 41 

 

 

МИРОВА УГОДА 
 

м. Шепетівка       «___» _________ 2021 р. 
 

Ми, Приватне акціонерне товариство «Шепетівський цукровий комбінат»                             

(код ЄДРПОУ 00373391), в особі директора Пилипака Володимира Петровича, який діє на 

підставі Статуту, надалі іменується – «Боржник», та 

Шепетівська міська рада  (код ЄДРПОУ 34175421), в особі міського голови Бузиля 

Віталія Володимировича, яка діє на підставі  Закону Уккраїни «Про місцеве 

самоврядування в Україні», надалі іменується – «Стягувач», що були сторонами у справі № 

924/448/19 за позовом Шепетівської міської ради до ПрАТ «Шепетівський цукровий 

комбінат» про стягнення коштів, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», домовились про укладення мирової угоди на стадії виконання 

судового рішення (постанови) Північно-західного апеляційного господарського суду від 

23.06.2020 р. у справі № 924/448/19  на зазначених нижче умовах: 

 

1. Мирова угода укладається сторонами з метою добровільного виконання Боржником 

судового рішення (постанови) Північно-західного апеляційного господарського суду від 

23.06.2020 р. у справі № 924/448/19. Боржник приймає на себе зобов’язання виконати 

впродовж 45 місяців від дати підписання Мирової угоди зобов’язання перед Стягувачем 

щодо сплати, визначених вищевказаним судовим рішенням грошових коштів, а саме: 3 750 

791,40 (три мільйони сімсот п’ятдесят тисяч сімсот дев’яносто одна грн. 40 коп.) гривень 

безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати та 56 261,87 (п’ятдесят шість 

тисяч двісті шістдесят одна грн. 87 коп.) гривень витрат по сплаті судового збору за 

подання позовної заяви, 84 392,81 (вісімдесят чотири тисячі триста дев’яносто дві грн. 81 

коп.) гривень, що разом складає 3 891 446,08 (три мільйони вісімсот дев’яносто одна тисяча 

чотириста сорок шість грн. 08 коп.) гривень.  

2. Боржник зобов’язується у строк до 15.01.2025 р. сплатити суму в розмірі 3 891 446,08 

грн. в такому порядку: 

- перший місяць після підписання Мирової угоди (впродовж п’яти банківських 

днів після підписання уповноваженими представниками сторін Мирової угоди) – 

300 000,00 грн., з них:  

-140654,68 грн - судовий збір, який зараховується на рахунок «Інші 

надходження»  за реквізитами:  

Отримувач: ГУК у Хмел.обл/Шепетів. мтг/24060300 

Код отримувача 37971775 

Казначейство України (ЕАП) 

Р/Р UA338999980314040544000022777 

 

-159345,32 грн – безпідставно збережені кошти у розмірі орендної плати, які 

зараховуються за реквізитами: 

Отримувач: ГУК у Хмел.обл/Шепетів. мтг/24160100 

Код отримувача 37971775 

Казначейство України (ЕАП) 

Р/Р UA718999980314070611000022777 



 

1 до 15.06.2021р  81623,77 грн. 

2 до 15.07.2021р  81623,77 грн. 

3 до 15.08.2021р  81623,77 грн.  

4 до 15.09.2021р  81623,77 грн. 

5 до 15.10.2021р  81623,77 грн. 

6 до 15.11.2021р  81623,77 грн. 

7 до 15.12.2021р  81623,77 грн. 

8 до 15.01.2022р  81623,77 грн. 

9 до 15.02.2022р  81623,77 грн. 

10 до 15.03.2022р  81623,77 грн. 

11 до 15.04.2022р  81623,77 грн. 

12 до 15.05.2022р  81623,77 грн. 

13 до 15.06.2022р 81623,77 грн. 

14 до 15.07.2022р 81623,77 грн. 

15 до 15.08.2022р 81623,77 грн. 

16 до 15.09.2022р 81623,77 грн. 

17 до 15.10.2022р 81623,77 грн. 

18 до 15.11.2022р 81623,77 грн. 

19 до 15.12.2022р 81623,77 грн. 

20 до 15.01.2023р 81623,77 грн. 

21 до 15.02.2023р 81623,77 грн. 

22 до 15.03.2023р 81623,77 грн. 

23 до 15.04.2023р 81623,77 грн. 

24 до 15.05.2023р 81623,77 грн. 

25 до 15.06.2023р 81623,77 грн. 

26 до 15.07.2023р 81623,77 грн. 

27 до 15.08.2023р 81623,77 грн. 

28 до 15.09.2023р 81623,77 грн. 

29 до 15.10.2023р 81623,77 грн.  

30 до 15.11.2023р 81623,77 грн. 

31 до 15.12.2023р 81623,77 грн. 

32 до 15.01.2024р 81623,77 грн. 

33 до 15.02.2024р 81623,77 грн. 

34 до 15.03.2024р 81623,77 грн. 

35 до 15.04.2024р 81623,77 грн. 

36 до 15.05.2024р 81623,77 грн. 

37 до 15.06.2024р 81623,77 грн. 

38 до 15.07.2024р 81623,77 грн. 

39 до 15.08.2024р 81623,77 грн. 

40 до 15.09.2024р 81623,77 грн. 

41 до 15.10.2024р 81623,77 грн. 

42 до 15.11.2024р 81623,77 грн. 

43 до 15.12.2024р 81623,77 грн. 

44 до 15.01.2025р 81623,97 грн. 

3. Сторони Мирової угоди погодили можливість дострокового погашення заборгованості 

поза графіком, встановленим п. 2 цієї угоди. 

4. У разі невиконання Боржником прийнятих на себе зобов’язань Стягувач має право 

нарахувати неустойку у формі пені за несвоєчасно сплачені грошові кошти у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ. 



5. Сторони погодили, що після сплати Боржником, зазначеної у п. 2 Мирової угоди в 

повному обсязі дана Мирова угода припиняє свою дію та вважається виконаною.  

6.  За невиконання умов даної Мирової угоди Сторони несуть відповідальність відповідно 

з чинним законодавством України. 

7.   У випадку невиконання (неналежного виконання) Боржником умов цієї Мирової 

угоди, вона може бути розірвана Стягувач у встановленому порядку, про що 

повідомляється Боржнику в письмовій формі. 

8.   Сторони однаково розуміють значення і умови цієї Мирової угоди та її правові 

наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх волі. 

9.  Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю Мирову угоду, 

мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень 

та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності 

стосовно укладення цієї Мирової угоди.  

10.  Сторони Мирової угоди заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в 

процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь- яких 

третіх осіб, в тому числі й держави. 

11.  Дану Мирову угоду укладено в 2-х автентичних примірниках - по одному для кожної із 

Сторін. 

12. Умови даної Мирової угоди затвердженні рішенням IX сесії Шепетівської міської ради  

від 27.04.2021 р. № 41. 

13.  Мирова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими 

представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за даною 

Мировою Угодою. 

 

14.  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Шепетівська міська рада ПрАТ «Шепетівський цукровий 
комбінат» 

Юридична та поштова адреса: 

30405, Україна, Хмельницька обл.,  

м. Шепетівка, вул. Островського, 4 

Код за ЄДРПОУ 34175421 

 

 

Юридична та поштова адреса: 

30403, Україна, Хмельницька обл.,  

м. Шепетівка, вул. Старокостянтинівське 

шосе, 31 

IBAN: UA183282090000026010037532  в АТ 

АБ «Південний» м. Одеса  

Код за ЄДРПОУ 00373391 

ІПН 003733922203 

Тел. (03840) 4-10-23, 4-10-44 

Факс: (03840) 4-10-24 

e-mail: office@sck.com.ua 

Платник податку на прибуток 

на загальних підставах  

 

Міський голова 
 
_________________/В.В. Бузиль  
 

Директор 
 
_________________/В.П. Пилипак 

 

 

 
Секретар міської ради                                                                                           Роман ВОЗНЮК 

 


