
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про реєстрацію права комунальної 
власності Львівської міської 
територіальної громади та вирішення 
питання балансового обліку будівлі 
підкачки води на вул. Уласа Самчука, 13 

 
 
З метою врегулювання відносин власності щодо будівлі, яка належить до 

комунальної власності Львівської міської територіальної громади, розглянувши 
документи, представлені управлінням комунальної власності департаменту 
економічного розвитку, керуючись Цивільним кодексом України, Законом 
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень“, постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 “Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень“, 
відповідно до ухвал міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування 
повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ та від 
09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“, враховуючи листа Галицької 
районної адміністрації від 04.03.2021 № 4-31-5958, виконавчий комітет вирішив: 

1. Зареєструвати Львівській міській територіальній громаді в особі 
Львівської міської ради право комунальної власності на будівлю підкачки води 
під літерою “Б“ загальною площею 4,9 кв. м на вул. Уласа Самчука, 13, яка 
належить до комунальної власності Львівської міської територіальної громади. 
Технічні характеристики будівлі відображено у технічному паспорті, складеному 
фізичною особою – підприємцем Ващуком Віктором Петровичем 26.01.2021 за 
інвентарним № 1019. 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права 
комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Відповідальний: начальник управління 
комунальної власності департаменту 
економічного розвитку. 

3. Львівському міському комунальному підприємству “Львівводоканал“ 
взяти на баланс будівлю підкачки води під літерою “Б“ загальною площею 4,9 кв. 
м на вул. Уласа Самчука, 13 згідно з технічним паспортом, складеним фізичною 
особою – підприємцем Ващуком Віктором Петровичем 26.01.2021 за 
інвентарним № 1019, та забезпечити проведення оцінки балансової вартості 
вказаної будівлі. 

 

 



Відповідальний: директор ЛМКП 
“Львівводоканал“. 

4. 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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