
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про вирішення питання балансового 
обліку будівель та нежитлових 
приміщень на вул. Пекарській, 95 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, Положенням про порядок передачі (постановки) 
нежитлових будівель (споруд) чи їх частин на баланс ЛКП “Агенція ресурсів 
Львівської міської ради“, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 
06.04.2001 № 129, ухвалами 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“, рішенням виконавчого комітету від 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“, на підставі листа Львівського 
комунального підприємства “Господар“ від 04.08.2020 № 1855/вих 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 07.08.2020 за № 2-13489-2302) 
виконавчий комітет вирішив:  

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства “Господар“ 
на баланс Львівського комунального підприємства “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ будівлі та нежитлові приміщення на вул. Пекарській, 95 (перелік 
додається). 

2. Львівському комунальному підприємству “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ забезпечити проведення оцінки балансової вартості будівель та 
нежитлових приміщень, зазначених у додатку до цього рішення. 
      Термін: протягом двох місяців з дати  
      прийняття цього рішення 

Відповідальні: директор ЛКП “Господар“, 
директор ЛКП “Агенція ресурсів 
Львівської міської ради“.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з фінансово-економічних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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                      Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 

ПЕРЕЛІК 
будівель та нежитлових приміщень, які передаються з балансу Львівського комунального підприємства “Господар“ 

на баланс Львівського комунального підприємства “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ 
 

 

№ 
з/п 

Адреса 
об’єкта 

Розміщення Індекс/літера приміщення Загальна 
площа, 

кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта/поверхового 

плану 

1. Пекарська, 95 Будівля (склад) В 92,0 від 15.06.2020 № 169 

2. Пекарська, 95 Будівля (гараж) Д 114,6 від 15.06.2020 № 170 

3. Пекарська, 95 Будівля (склад) З 59,5 від 03.11.1998 

4. Пекарська, 95 Будівля К 61,0 від 03.11.1998 

5. Пекарська, 95 2-й поверх 
(у будівлі під літерою “А-2“) 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
39 

137,3 від 24.09.2018 
№ 1400 

6. Пекарська, 95 2-й поверх 
(у будівлі під літерою “А-2“) 

44, 45 39,3 від 18.07.2018 
№ 1276 

7. Пекарська, 95 2-й поверх 
(у будівлі під літерою “А-2“) 

39а, 40, 41, 42, 43, 44а, 45а 98,0 від 18.07.2018 
№ 1277 

8. Пекарська, 95 1-й поверх 
(у будівлі під літерою “Г-2“) 

3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14а, 15, 16а, 17а, 17б, 20а 

316,2 від 17.06.2020 № 171 

 
 

Керуючий справами  
виконкому           М. Литвинюк 

 

Віза: 

Начальник управління  
комунальної власності         І. Свистун 
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