
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
29.03.2013 № 180 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, Положенням про порядок передачі 
(постановки) нежитлових будівель (споруд) чи їх частин на баланс ЛКП 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“, затвердженим рішенням 
виконавчого комітету від 06.04.2001 № 129, ухвалами міської ради від 
08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“ та від 09.02.2017 № 1478 “Про 
затвердження Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, 
рішенням виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження 
Положення про департамент економічного розвитку Львівської міської 
ради та його структури“, на підставі витягу з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.03.2021 
№ 248131349 виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 29.03.2013 № 180 
“Про прийняття на баланс ЛКП “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ 
будівлі на пл. Є. Маланюка, 3“: 

1. Викласти назву рішення у новій редакції: 
“Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень 

на пл. Є. Маланюка, 3“. 
2. Викласти пункт 1 у новій редакції: 
“1. Львівському комунальному підприємству “Агенція ресурсів 

Львівської міської ради“ взяти на баланс нежитлові приміщення підвалу під 
індексами І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, першого поверху під 
індексами 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, другого поверху під індексами І, ІІ, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, третього поверху під індексами І, ІІ, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 заг. пл. 1051,0 кв. м у будівлі під 
літерою “А-3“ на пл. Є. Маланюка, 3 згідно з технічним паспортом, 
складеним Обласним комунальним підприємством Львівської обласної 
ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 17.09.2012 за 
інвентарним № 894. 

Термін: протягом двох місяців з дати 
прийняття цього рішення 

 



Відповідальний: директор ЛКП “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“.“ 

3. Викласти пункт 2 у новій редакції: 
“2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку.“ 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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