
         

( піврічна, річна )

Сихівський районний суд м.Львова

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

вул. Героїв Крут. 1-в

м. Львів

79034. Львівська областьМісцезнаходження: 

У ЧАСТИНІ МАЙНОВИХ СТЯГНЕНЬ

Подають Терміни подання Форма № 4
районні, районні у містах, міські, міськрайонні 

суди –  територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України

на 15-й день після звітного 

періоду

                                                                                 Звітність 

Наказ Державної судової адміністрації 

України 05.06.2006 № 55 за 

погодженням з Держкомстатом 

України

ЗАТВЕРДЖЕНО

окружні адміністративні суди – Державній 

судовій адміністрації України, копію –  

територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України  та Вищому 

адміністративному суду України

на 15-й день після звітного 

періоду

апеляційні суди областей, міст Києва і 

Севастополя, апеляційний суд Автономної 

Республіки Крим; апеляційні адміністративні 

суди – Державній судовій адміністрації України; 

копію – територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України

на 15-й день після звітного 

періоду

2015 рік

ЗВІТ ЩОДО ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ

У редакції наказу 

Державної судової 

адміністрації України 

02.07.2012 № 73

Найменування:

територіальні управління Державної судової 

адміністрації України – Державній судовій 

адміністрації України; копію – державному 

статистичному органу за місцезнаходженням, 

відповідному апеляційному загальному суду

20-й день після звітного 

періоду

Державна судова адміністрація України – 

Державній службі статистики України; копію – 

Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня  після 

звітного періоду

Респондент:

6570F41C



1425

усього на суму, грн. усього

у тому числі 

про стягнення 

штрафу            

на суму

усього на суму, грн. усього
на суму, 

грн.
усього на суму, грн. усього на суму, грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1673 69971155 28 892775 18 348 161867 79 10 115711 563 127620 80 134256

1 1 7 38715

Про 

стягнення 

аліментів

Усього на суму, грн.

Постанов у справах 

про адміністративні 

правопорушення

Рішень судів в 

адміністративних 

справах

Рішень судів щодо 

трудових спорів

У звітному періоді видано судом на виконання документів

Розділ 1. ДАНІ ЩОДО ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ВИДАНИХ СУДОМ

Про відшкодування 

матеріальних збитків, 

завданих злочинами
Про 

конфіскацію 

майна 

засуджених

у тому числі

Про інші стягнення на користь 

держави

Про стягнення судового 

збору
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109-447

109-447

109-447

212

201

207

208

201

207

201

222

227

176

11 Сума неповерненого кредиту

13
Вартість продукції, яка реалізовується з порушенням авторських і 

суміжних прав

12 Вартість фальсифікованих і недоброякісних товарів

8 Вартість контрабандних товарів

10
Вартість неповернених предметів художньої, історичної та археологічної 

цінностей 

9 Сума неповернених коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ)

7
Сума коштів, що перебувають на незаконних валютних рахунках, 

відкритих за межами України (за курсом НБУ)

6 Сума прихованих коштів в іноземній валюті (за курсом НБУ)

5 Сума несплачених митних платежів

Розділ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ШКОДУ, ЗАВДАНУ ЗЛОЧИНАМИ

№ з/п Найменування показника

Номер статті 

Кримінального 

кодексу України

Сума, установлена судом, 

грн. 

4 Сума несплачених податків, зборів, інших обов’язкових платежів

3

1 Сума матеріальних збитків, установлена судом 29949983

Сума прихованого прибутку

2 Сума моральної шкоди, установлена судом 164000
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розкрадання інші злочини розкрадання інші злочини розкрадання інші злочини розкрадання інші злочини

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 3484834 0 0 590055 25875094 0 0

2

3

4

5 361

6 1307

7 38064 820

8 122925 384864

9 51102

10

11

12

13 33199

14 3484834 394199 25438308

на стадії досудового слідства чи дізнання 15 250 117188 258905

на стадії судового розгляду до постановлення 

судового рішення
16 84961 297697

17 3484584 60625 23869092

18 327281 1449400

19

20

21 0 0 0 0 327281 1449400 0 0

Керівник:

Виконавець:

Телефон:

Факс:

Електронна пошта:

(підпис) (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

із суми, урахованої в рядку 18, припинено виконання з 

підстав, передбачених законом

Усього підлягає стягненню

Сума збитків, установлена судом,  але цивільний 

позов не заявлявся

Залишилися невідшкодовані суми, що присуджені 

до стягнення
із суми, урахованої в рядку 18, відшкодовано 

добровільно після постановлення судового рішення до 

стадії примусового виконання

- мисливство, лісове господарство

- рибне господарство

- промисловість

- інші види економічної діяльності

- будівництво

/за судовими рішеннями, що набрали законної сили у звітному періоді/

Колективна власність

Загальна сума матеріальних збитків за судовими 

рішеннями

Державна власність Комунальна власність
№

 

з

/

п

Приватна власність

- державне управління

у т.ч. за видами економічної діяльності:

- сільське господарство

відшкодовано

- оптова та роздрібна торгівля

Розділ 3. ВІДОМОСТІ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ, УСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

- охорона здоров’я та соціальна допомога

- освіта

- колективні, громадські та особисті послуги

- транспорт

- фінансова діяльність
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