
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про передачу на баланс обладнання, 
проектно-кошторисної документації, 
виконаних робіт, які були придбані за 
грантові кошти, та прав замовника  
 
 
 Розглянувши звернення Львівського комунального підприємства 
“Львівсвітло“ від 15.01.2020 № 01/26 (зареєстроване у Львівській міській раді 
16.01.2020 за № 2-982-23), ліцею № 38 Львівської міської ради від 16.08.2019              
№ 223, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
враховуючи ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування 
повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ та від 
12.07.2012 № 1595 “Про затвердження Положення про порядок списання майна, 
яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Львова“, з 
метою реалізації спільного проекту “Рясне – район зелених технологій“ 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Департаменту економічного розвитку передати, а Львівському 
комунальному підприємству “Львівсвітло“ прийняти безоплатно на баланс як 
внесок до статутного капіталу підприємства обладнання та 
проектно-кошторисну документацію загальною вартістю 502442,20 грн. для 
реалізації проекту реконструкції вуличного освітлення на вул. І. Величковського, 
у тому числі: 
 1.1. Обладнання вартістю 410000,00 грн. згідно з додатком. 
  1.2. Проектно-кошторисну документацію вартістю 42504,00 грн. 
 1.3. Експертизу проектно-кошторисної документації вартістю 13581,60 грн. 
 1.4. Коригування проектно-кошторисної документації вартістю 14850,00 
грн. 
 1.5. Експертизу коригованої проектно-кошторисної документації вартістю 
21506,40 грн. 
      Відповідальні: директор департаменту  
      економічного розвитку, директор ЛКП  
      “Львівсвітло“. 
 2. Департаменту економічного розвитку передати, а ліцею № 38 Львівської 
міської ради прийняти безоплатно на баланс: 
 2.1. Роботи та права замовника згідно з проектом “Встановлення вузла 
регулювання для НВК “Школа-садок I-III ступеня № 38“ по вул. Порічковій, 4-А у 
м. Львові“ вартістю 355131,29 грн. 
 2.2. Проектно-кошторисну документацію проекту “Встановлення вузла 
регулювання для НВК “Школа-садок I-III ступеня № 38“ по вул. Порічковій, 4-А у 
м. Львові“ вартістю 45000 грн. 

 



 2.3. Проектно-кошторисну документацію та права замовника згідно з 
проектом “Реконструкція системи теплопостачання для ліцею № 38 Львівської 
міської ради по вул. Порічковій, 4-А у м. Львові“ вартістю 89030 грн. 
      Відповідальні: директор департаменту  
      економічного розвитку, директор ліцею 
      № 38 Львівської міської ради. 
 3. Департаменту економічного розвитку: 
 3.1. Утворити комісію з передачі-приймання обладнання, 
проектно-кошторисної документації, виконаних робіт та прав замовника, 
перелічених у пунктах 1, 2 цього рішення. 
 3.2. Оформити акти приймання-передачі та затвердити їх у 
встановленому порядку. 
      Відповідальний: директор департаменту  
      економічного розвитку. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з фінансово-економічних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
обладнання, яке передається безоплатно на баланс  
Львівського комунального підприємства “Львівсвітло“  

 
 

№ 
з/п 

Найменування Одиниця 
виміру 

Кількість,  
шт. 

Загальна 
вартість 

з ПДВ, грн. 

1. Світильник CETO 1806M-100 
Shark 100 

шт. 78 262080,00 
 

2. Світильник CETO ED-NC-50 
Space 50 

шт. 84 147920,00 

 Разом:   410000,00 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління  
економіки         О. Забарило 
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