
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про скасування рішень виконавчого комітету від 
26.07.2016 № 595, від 27.06.2014 № 472 і від 
02.09.2016 № 799 та внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 03.11.2017 № 996 
 

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 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“, рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 № 856 
“Про затвердження Положення про управління комунальної власності 
департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структури“, 
враховуючи те, що нежитлові приміщення заг. пл. 95,8 кв. м на вул. Угорській, 
21-А згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно зареєстровані на праві державної власності за Державним 
підприємством “Львівський державний завод “ЛОРТА“, беручи до уваги те, що 
згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
нежитлові приміщення першого поверху під індексами 10а-1, 10а-2, 10а-3, 10а-4, 
10а-5 заг. пл. 45,6 кв. м на вул. К. Левицького, 16 зареєстровані на праві 
комунальної власності від 05.07.2021, реєстраційний № 2414534346101, за 
Львівською міською радою на підставі рішення виконавчого комітету від 
20.10.2017 № 942 “Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові 
приміщення, які належать до комунальної власності територіальної громади м. 
Львова“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Скасувати рішення виконавчого комітету: 
1.1. Від 26.07.2016 № 595 “Про реєстрацію права комунальної власності на 

нежитлове приміщення на вул. Угорській, 21-а“. 
1.2. Від 27.06.2014 № 472 “Про реєстрацію права комунальної власності на 

нежитлове приміщення на вул. К. Левицького, 16“. 
1.3. Від 02.09.2016 № 799 “Про реєстрацію права комунальної власності на 

нежитлове приміщення на вул. К. Левицького, 16“. 
2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 03.11.2017 № 996 

“Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова“, 
вилучивши з додатка пункт 1. 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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