
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________                                    №___________________________________  

Про списання з балансу ЛКП 
“Львівсвітло“ основних засобів 
 
 

Розглянувши листа Львівського комунального підприємства 
“Львівсвітло“ від 07.06.2021 № 4-2507-17446, відповідно до ухвали міської 
ради від 12.07.2012 № 1595 “Про затвердження Положення про порядок 
списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Львова“, у зв’язку з непридатністю основних засобів Львівського 
комунального підприємства “Львівсвітло“ для подальшого використання 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Львівсвітло“: 
1.1. Списати з балансу підприємства непридатні для подальшого 

використання основні засоби на суму 135668,00 грн. згідно з додатком. 
1.2. Придатні матеріали оприбуткувати, здійснити реалізацію 

непридатних частин обладнання згідно з актами отриманих зворотних 
матеріалів в електронній системі Prozorro.Продажі. 

1.3. Списати з балансу підприємства непридатні для подальшого 
використання основні засоби через відчуження на суму 18038,00 грн. згідно з 
додатком. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Львівсвітло“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 



Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
основних засобів, які непридатні для подальшого використання 

і підлягають списанню з балансу Львівського комунального 
підприємства “Львівсвітло“ 

 
 

№ 
з/п 

Назва основних засобів, 
інвентарний номер, рік 

введення в експлуатацію 

Первісна 
вартість 

(грн.) 

Сума 
зносу 
(грн.) 

Залишкова 
вартість 

(грн.) 

1. Списання основних засобів, які непридатні для подальшого 
використання 

1.1. ЗІЛ 4314-10, інвентарний 
номер 47, рік введення в 
експлуатацію – 1993  

56397,00 35436,51 20960,49 

1.2. ГАЗ-52-01, інвентарний 
номер 157, рік введення в 
експлуатацію – 1990 

43075,00 39566,32 3508,68 

1.3. ЗІЛ 138А, інвентарний 
номер 53, рік введення в 
експлуатацію – 1972 

36196,00 36196,00 0,00 

 Разом: 135668,00 111198,83 24469,17 

2. Списання основних засобів, які непридатні для подальшого 
використання, через відчуження 

2.1. ГАЗ 31029, 
інвентарний номер 54, рік 
введення в експлуатацію – 
1994 

18038,00 18038,00 0,00 

 Разом: 18038,00 18038,00 0,00 

 Всього: 153706,00 129236,83 24469,17 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління 
інженерного господарства         Іван МАТКІВСЬКИЙ 
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