
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради 
від 05.11.2021 № 1004 
 
 

Керуючись Законом України “Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності“, постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002  
№ 1282 “Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна 
Збройних Сил“, враховуючи наказ Державного концерну “Укроборонпром“ від 
28.09.2021 № 430 “Про передачу у комунальну власність майна Державного 
підприємства “Львівський державний завод “ЛОРТА“, ухвалу міської ради від 
17.06.2021 № 921 “Про надання згоди на прийняття з державної власності у 
комунальну власність Львівської міської територіальної громади об’єкта 
нерухомого майна“ виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 05.11.2021 № 1004 “Про 
утворення комісії з питань передачі у комунальну власність Львівської міської 
територіальної громади майна Державного підприємства “Львівський 
державний завод “ЛОРТА“, виклавши пункт 1 у новій редакції: 

“1. Утворити комісію з питань передачі у комунальну власність Львівської 
міської територіальної громади майна Державного підприємства “Львівський 
державний завод “ЛОРТА“, зокрема об’єкта соціальної інфраструктури – 
будинок культури під літерою “А-3“, який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. 
Ряшівська, 2, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2426514446101, 
інвентарний номер 18334 та іншого окремо індивідуально визначеного майна, 
що обслуговує об’єкт передачі, у складі: 
А. Москаленко - перший заступник міського голови –  

 заступник міського голови з економічного розвитку,  
 голова комісії 

 
   Члени комісії: 
 
Н. Бунда  - директор департаменту розвитку 
Г. Пайонкевич - директор юридичного департаменту 
І. Остапович - начальник управління культури департаменту розвитку 
Н. Рясна  - начальник відділу реформування власності 
    управління комунальної власності департаменту 
    економічного розвитку 
Г. Якубовська - головний спеціаліст фінансово-економічного відділу 
    управління культури департаменту розвитку 
Д. Кузьмінський - головний інженер Державного підприємства 
    “Львівський державний завод “ЛОРТА“ (за згодою) 

 



Б. Пясецька - т. в. о. головного бухгалтера Державного підприємства 
    “Львівський державний завод “ЛОРТА“ (за згодою) 
У. Пак  - депутат міської ради, голова постійної комісії 

законності, депутатської діяльності, свободи слова 
    та безпеки (за згодою) 
   - представник постійної комісії культури, молоді, спорту 
    та зовнішніх зв’язків (за згодою).“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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