
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про передачу індивідуально 
визначеного майна у державну 
власність до сфери управління 
Національної поліції України 
 
 
 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“, беручи до 
уваги рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 626 “Про передачу 
матеріально-технічних засобів Управлінню патрульної поліції у Львівській 
області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України“, від 
24.07.2020 № 646 “Про передачу матеріально-технічних засобів Управлінню 
патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України“, від 31.07.2020 № 671 “Про передачу матеріально- 
технічних засобів Управлінню патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України“, від 10.08.2020 № 
686 “Про передачу матеріально-технічних засобів Управлінню патрульної поліції 
у Львівській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України“ та від 14.08.2020 № 709 “Про передачу матеріально-технічних засобів 
Управлінню патрульної поліції у Львівській області Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України“, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Здійснити безоплатну передачу з комунальної власності – комунального 
підприємства “Адміністративно-технічне управління“ п’яти об’єктів 
індивідуально визначеного майна (п’ять легкових автомобілів Renault Sandero 
Stepway) згідно з додатком у державну власність до сфери управління 
Національної поліції України на баланс Департаменту патрульної поліції (для 
потреб Управління патрульної поліції у Львівській області) відповідно до вимог 
законодавства України. 
      Відповідальний: директор КП 
      “Адміністративно-технічне управління“. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
об’єктів індивідуально визначеного майна, яке безоплатно  

передається з комунальної власності – комунального підприємства 
“Адміністративно-технічне управління“ у державну власність до сфери 

управління Національної поліції України на баланс Департаменту патрульної 
поліції (для потреб Управління патрульної поліції  

у Львівській області) 
 
 

№ 
з/п 

Назва Одиниця 
виміру 

Кількість 

1. Автомобіль Renault Sandero Stepway 
VF15SRA1C66158270 2020 року випуску 

шт. 1 

2. Автомобіль Renault Sandero Stepway 
VF15SRA1C66158271 2020 року випуску  

шт. 1 

3. Автомобіль Renault Sandero Stepway 
VF15SRA1C66158269 2020 року випуску  

шт. 1 

4. Автомобіль Renault Sandero Stepway 
VF15SRA1C66158268 2020 року випуску  

шт. 1 

5. Автомобіль Renault Sandero Stepway 
VF15SRA1C66158273 2020 року випуску  

шт. 1 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
В. о. директора комунального  
підприємства “Адміністративно- 
технічне управління“       Н. Сеньків 
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