
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
01.08.2016 № 627 
 

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“, беручи до уваги довідку Обласного 
комунального підприємства Львівської обласної ради “Бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки“ від 13.05.2019 № 1255, виконавчий комітет 
вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.08.2016 № 627 “Про 
реєстрацію права комунальної власності на нежитлове приміщення на вул. 
Роксоляни, 24“, виклавши пункт 1 у новій редакції: 

“1. Зареєструвати територіальній громаді м. Львова в особі Львівської 
міської ради право комунальної власності на нежитлове приміщення підвалу під 
індексами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Xa, XIa, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, першого поверху під індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 загальною 
площею 1342,6 кв. м у будинку під літерою “А-5“ на вул. Роксоляни, 24, яке 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Львова, є 
ізольованим, не належить до житлового фонду, не перебуває у загальному 
користуванні мешканців будинку та не є допоміжним. Технічні характеристики 
нежитлового приміщення відображені у технічному паспорті, складеному 
Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 21.12.2007 за інвентарним                        
№ 360а.“. 

 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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