
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про списання з балансу ЛКП “Виробничо- 
реставраційний комбінат обрядових 
послуг“ основних засобів 
 
 

Розглянувши листа Львівського комунального підприємства 
“Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ від 12.04.2019 № 168 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 16.04.2019 за № 2-11913-Л-25), 
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 підприємства для подальшого використання виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Виробничо-реставраційний 
комбінат обрядових послуг“: 

1.1. Списати з балансу підприємства непридатні для подальшого 
використання основні засоби на загальну суму 107939,60 грн. згідно з додатком. 

1.2. Придатні матеріали оприбуткувати, непридатні частини обладнання 
згідно з актами отриманих зворотних матеріалів – здати на металобрухт. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Виробничо-реставраційний комбінат 
обрядових послуг“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 

 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

 
ПЕРЕЛІК 

основних засобів, які непридатні для подальшого використання  
і підлягають списанню з балансу Львівського комунального підприємства 

“Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ 
 

№ 
з/п 

Назва основних засобів, 
державний номерний знак, 
інвентарний номер, дата 
введення в експлуатацію 

Первісна 
вартість  

(грн.) 

Сума 
зносу 
(грн.) 

Залишкова 
вартість 

(грн.) 

1. Автомобіль ЗІЛ-130, державний 
номерний знак 14189 ТА, 
інвентарний номер 148, дата 
введення в експлуатацію – 
05.01.1980 

5483,57 5483,57 0,00 

2. Автокатафалк ПАЗ-672, 
державний номерний знак  
8491 ЛВС, інвентарний номер 
134, дата введення в 
експлуатацію – 05.01.1984 

13543,25 13543,25 0,00 

3. Автокатафалк ПАЗ-672, 
державний номерний знак  
2470 ЛВЛ, інвентарний номер 
120, дата введення в 
експлуатацію – 03.01.1984 

10562,78 10562,78 0,00 

4. Автомобіль ГАЗ-66, державний 
номерний знак 8079 ЛВО, 
інвентарний номер 137, дата 
введення в експлуатацію – 
05.01.1987 

2130,12 2130,12 0,00 

5. Автокатафалк ПАЗ-672, 
державний номерний знак  
244-33 ТА, інвентарний номер 
210, дата введення в 
експлуатацію – 05.01.2003 

13801,86 13801,86 0,00 

6. Автомобіль ЗАЗ 110307, 
державний номерний знак  
20051 ТА, інвентарний номер 
193, дата введення в 
експлуатацію – 05.01.2002 

19457,00 19457,00 0,00 

7. Автомобіль ГАЗ 32213, 
державний номерний знак  
02301 ТА, інвентарний номер 
174, дата введення в 
експлуатацію – 05.01.1998 

26730,67 26730,67 0,00 



8. Автокатафалк ПАЗ, державний 
номерний знак 27793 ТА, 
інвентарний номер 121, дата 
введення в експлуатацію – 
05.01.1981 

8463,43 8463,43 0,00 

9. Автомобіль Ford Club Wagon 
XLT, державний номерний знак 
ВС 7740 АК, інвентарний номер 
245, дата введення в 
експлуатацію – 05.01.2006 

7766,92 7766,92 0,00 

 Всього: 107939,60 107939,60 0,00 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому          М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
інженерного господарства      О. Одинець 
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