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Дацко Олесі

З приводу Вашого запиту Ля 3-Д-ЗП1-673-007 від 07.04.2021 р., отриманого
в електронній формі 27.05.2021 р о 16:22 год. на електронну адресу КНП «5
МКП м. Львова» (5Ктрйиояй1уіу©п1(ґ.нет) в порядку пересилання від УОЗ
ЛМР, про надання в порядку Закону України «Про доступ до публічної
інформації» відомостей (інформації) щодо капітальні витрати з бюджету
територіальної громади м. Львова за 2015 - 2021 рр., зазначаємо наступне.

] .Капітальний ремонт приміщень під створення амбулаторії:
1.1 Капітальний ремонт приміщень під створення амбулаторії по вул.

Любінська, 94, м. Львова. По даному об”єкту кадастровий номер відсутній.
1.2 Замовником робіт с Комунальне некомерційне підприємство ,,З-а

міська клінічна поліклініка м. Львова”. Укладені договори:
ТзОВ ,,Західбудпроект” (капітальний ремонт приміщень під створення

амбулаторії по вул. Любінська, 94), угода МОЗ] 1-1 від 05.11.2014р.- 619096,80
грн.;

ФОП Бордьо МіЛ. (технічний нагляд), угода МІБ від 22.12.2014р. -
9016,11 грн;

Філія ДПУкрдержбудскспсртиза у Львіській області (експертиза
кошторисної документаці), угода 1Ч914-1758-15 від 09.05.2015р. - 1320,00 грн.;

ПП ,,Колекс"(монтаж системи охоронної сигналізації в амбулаторії по

вул. Любінськад4), угода Міс .. » ],-с ..Зр. А 35576,65 грн.
1.3 Фінансування по об”єкту здійснювалось на протязі 2015 року.
1.4 Належить територіальній громаді м. Львова в особі Львівської

міської ради, реєстраційний номер 439102846101, номер запису про право
власності 6789925

145 Балансоутримувачем приміщень, переданих КИП ,,5-а міська
клінічна поліклініка м. Львова” згідно Договору оренди Ле 3-9576-15 від
14.05.2015 р., є ЛКП ”Богданівка”. балансова вартість становить 236297,00

грн..
2. Капітальний ремонт ліфтового обладнання.
21 Капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання КНП ,,5МКП

м. Львова” на вул. Виговського, 32 м. Львова.



2.2 Замовником робіт є Комунальне некомерційне підприємство ,,5-а
міська клінічна поліклініка м. Львова”. Укладені договори:

ТзОВ ,,Чорне море Плюс” (експертне обстеження ліфта), угода МЕІЧМ
від 20.03.2019р. * 4734,51 грн.;

ТзОВ ,,АРТ-ЕКОП (капітальний ремонт із заміни ліфтового обладнання
ліфта КНП ,,5КМП м. Львова" на вул. Виговського, 32), угода М945313-Є від
16.05.2019р.-1438822,80 грн.;

ФОП Соя Людмила Борисівна (виготовлення проектно-кошторисної
документації), угода М97132 від 05.06.2019р. * 18090,00 грн.;

ФОП Бордьо М.Л. (технічний нагляд), угода М901/07-19 ТН від
12.07.2019р.т17550,00 грн.;

Підприємство ”Інститут проблем надійності машин і споруд”
(первинний технічний огляд ліфта), угода МОЗЗ від 28.11 2019р. - 4789,50 грн.

2.3 Фінансування по об”єкту здійснювалось на протязі 2019 року.
З, Капітальний ремонт ліфтового обладнання
341 Капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання КНП ,,5МКП

м. Львова” на вул. Виговського, 32 м. Львова.
3.2 Замовником робіт 6 Комунальне некомерційне підприємство ,,5-а

міська“ клінічна поліклініка м. Львова”, Заплановано витратити кошти з
біоджету територіальної громади міста Львова в сумі 1700000,00 грн. Станом
на 28.05.2021р. укладені договори.

ТзОВ ,,Чорне море Плюс””(експертне обстеження пасажирського ліфта
вантажопідйомність 500 кг), угода М97131-Р від 07.05.2021р. - 6061,23 грн.

Державне підприємство ,,Західний експертна-технічний центр
дсржпраці” (експертиза кошторисної документації), угода М92837-1 від
19.05.2021р, * 3240,00 грн.;

ФОП Соя Людмила борисівна (виготовлення проектно-кошторисної
документації), угода М97124-Р від 26.05.2021р. * 14850,00 грн.

3.3 Фінансування по об'єкту планується здійснювати протягом 2021

року.
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