
п. Вдовиченко В.І.
вул. Чумацька, 2, кв. 1
м. Львів, 79014

ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР»
пл. Галицька, 15
м. Львів, 79008

Управлінням комунальної власності розглянуто звернення,

зареєстроване у Центрі надання адміністративних послуг Львівської міської ради №

3-В-37567/АП-2302 від 03.08.2020 року, щодо надання згоди на здійснення

невід’ємних поліпшень, нежитлового приміщення підвалу під індексом VII загальною

площею 22,6 кв.м, за адресою вул. Чумацька, 2, орендарем яких є п. Вдовиченко В.І.,

договір оренди № Л-11366-18 від 22.08.2018 року.

Управлінням комунальної власності на виконання ухвали Львівської

міської ради № 4271 від 29.11.2018 «Про затвердження Порядку надання орендарю

згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень

нежитлових приміщень» було здійснено перевірку комплектності поданого Вами

пакета документів. За результатами перевірки документів, управлінням було

організовано проведення комісійного обстеження балансоутримувачем, за

результатами якого було складено Акт обстеження нежитлових приміщень підвалу

під інд. VII, загальною площею 22,6 кв.м, у будівлі за адресою: вул. Чумацька, 2, м.

Львів, Львівська область від 09.10.2020.

Згідно з актом обстеження від 09.10.2020 року нежитлового приміщення

підвалу загальною площею 22,6 кв.м за адресою: м. Львів, вул. Чумацька, 2, комісія

прийшла до висновку про недоцільність надання погодження на проведення

невід’ємних покращень орендованого майна.

Згідно з ч. 5 ст. 21 Закону України «Про оренду державного та

комунального майна» балансоутримувач орендованого майна приймає рішення про

відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід’ємних поліпшень,

якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для

здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо

поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.

Управління комунальної власності не має правових підстав для надання

згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна та повертає поданий

пакет документів, оскільки листом №4-23-39732 від 09.12.2020 Львівське комунальне

підприємство «Агенція ресурсів Львівської міської ради» як балансоутримувач

нежитлового приміщення підвалу загальною площею 22,6 повідомило управління

комунальної власності про відмову в погодженні запропонованих орендарем
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поліпшеннях. Скеровуємо до відома лист Львівського комунального підприємства

«Агенція ресурсів Львівської міської ради» №4-23-39732 від 09.12.2020.

Додатково повідомляємо, що відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про

приватизацію державного та комунального майна» приватизація об’єктів державної

або комунальної власності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на

аукціоні або шляхом викупу. Відтак є можливість приватизувати об’єкт шляхом

продажу на електронному аукціоні, подавши заяву про включення об’єкта малої

приватизації до Переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності

територіальної громади м. Львова, що підлягають приватизації способом аукціону.

У випадку Вашого непогодження з даною відповіддю, Ви вправі оскаржити її у

встановленому законом порядку.

Додатки (першому адресату):

- копія листа Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів

Львівської міської ради» №4-23-39732 від 09.12.2020;

- копія акту обстеження нежитлових приміщень підвалу під інд. VII, загальною

площею 22,6 кв.м, у будівлі за адресою: вул. Чумацька, 2, м. Львів,

Львівська область від 09.10.2020;

- звіт про оцінку майна від 31.05.2020, виконаний ТзОВ «Західна українська

консалтингова компанія»;

- проект (том І, загальна пояснювальна записка) капітального ремонту

нежитлового приміщення підвалу загальною площею 22,6 кв.м за адресою:

м. Львів, вул. Чумацька, буд. 2, виконаний Державним підприємством

«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут

«Ндіпроектреконструкція»;

- проект (том 2, архітектурно-будівельні рішення) капітального ремонту

нежитлового приміщення підвалу загальною площею 22,6 кв.м за адресою:

м. Львів, вул. Чумацька, буд. 2, виконаний Державним підприємством

«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут

«Ндіпроектреконструкція»;

- розрахунок вартості капітального ремонту нежитлового приміщення підвалу

загальною площею 22,6 кв.м за адресою: м. Львів, вул. Чумацька, буд. 2,

виконаний Державним підприємством «Державний науково-дослідний та

проектно-вишукувальний інститут «Ндіпроектреконструкція»

- опис передбачуваних поліпшень нежитлового приміщення підвалу

загальною площею 22,6 кв.м за адресою: м. Львів, вул. Чумацька, буд. 2,

зареєстрований у Центрі надання адміністративних послуг Львівської

міської ради за № 3-В-30187-2302 від 27.08.2020;

- експертний звіт № 14-0711-20 від 15.06.2020, виконаний філією державного

підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області.

З повагою
Начальник управління І. Свистун

Ю. Майстришин
297-55-65


