
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про передачу житлових будинків №№ 39, 
39-А, 41, 41-А на вул. Світанковій, № 12 
на вул. Радість, приміщень гуртожитку у 
будинку № 5 на вул. Грунтовій 
(приміщень другого поверху (житлової 
частини) та приміщень сходової клітки, 
розташованої на першому поверсі 
будівлі) 
 

 
 З метою вдосконалення структури управління житловим господарством у 
Сихівському районі м. Львова, підвищення ефективності обслуговування 
житлових будинків, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування 
в Україні“, “Про житлово-комунальні послуги“, “Про особливості здійснення 
права власності в багатоквартирному будинку“, ухвалами міської ради від 
10.10.2019 № 5629 “Про припинення ЛКП “Старий Сихів“ шляхом приєднання до 
ЛКП “Під Зуброю“ і від 10.10.2019 № 5627 “Про припинення ЛКП 
“Дністер“ шляхом приєднання до ЛКП “Хуторівка“, враховуючи відсутність 
квартир у житлових будинках №№ 39, 39-А, 41, 41-А на вул. Світанковій, № 12 на 
вул. Радість та житлових приміщень гуртожитку у будинку № 5 на вул. Грунтовій, 
які перебувають у приватній власності мешканців, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Передати: 
 1.1. Житлові будинки №№ 39, 39-А, 41, 41-А на вул. Світанковій і 
приміщення гуртожитку у будинку № 5 на вул. Грунтовій (приміщення другого 
поверху (житлової частини) та приміщення сходової клітки, розташованої на 
першому поверсі будівлі), які перебувають на балансі Львівського комунального 
підприємства “Старий Сихів“ – на баланс Львівського комунального 
підприємства “Під Зуброю“. 
 1.2. Житловий будинок № 12 на вул. Радість, який перебуває на балансі 
Львівського комунального підприємства “Дністер“ – на баланс Львівського 
комунального підприємства “Хуторівка“. 
 2. Сихівській районній адміністрації забезпечити: 
 2.1. Передачу житлових будинків №№ 39, 39-А, 41, 41-А на вул. 
Світанковій, приміщень гуртожитку у будинку № 5 на вул. Грунтовій (приміщень 
другого поверху (житлової частини) та приміщень сходової клітки, розташованої 
на першому поверсі будівлі), які перебувають на балансі Львівського 
комунального підприємства “Старий Сихів“, житлового будинку № 12 на вул. 
Радість, який перебуває на балансі Львівського комунального підприємства 
“Дністер“, відповідно до законодавства України. 
 2.2. Переукладання договорів з виконавцями житлово-комунальних 
послуг. 

 



      Відповідальний: голова Сихівської 
      районної адміністрації. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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