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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
                                 2019  року
Борислав
                        №




Про передачу на баланс комунальному підприємству «Вододар» реконструйованих  об’єктів житлово-комунального господарства
              
  Відповідно до ст.25, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. ч.4 ст.57, 78, 136 Господарського кодексу України, п.197.1.16. ст.197 Податкового кодексу України, враховуючи рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від ________2019 року №_____  та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від  ______2019 року №_____,беручи до уваги клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради  від 15.08.2019 року № 310-жк,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (О. Левицький) передати на збільшення статутного капіталу  комунальному  підприємству «Вододар»  (ідентифікаційний код 37650131)  вартість реконструйованих об’єктів  згідно з додатком № 1.

2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (О. Левицький) забезпечити виконання заходів пов'язаних з передачею вартості реконструйованих об’єктів  комунальному підприємству «Вододар».

3. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради на суму  7 926 392,24 грн., (сім мільйонів девятсот двадцять  шість тисяч триста дев'яносто дві   грн. 24 коп.).

4. Збільшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради та встановити його у розмірі 38 513 393,00 грн., (тридцять  вісім мільйонів п’ятсот тринадцять тисяч триста дев'яносто три  грн.)

    5. Затвердити Статут комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради у новій редакції, що додається.

 6. Комунальному підприємству «Вододар» (Я. Лопушанський) провести реєстрацію змін до  Статуту.



7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С. Садлівський  та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Р.Зелінський) та постійну комісію з питань житлово комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (І.Тарновецький) відповідно до розподілу їх функціональних  обов’язків .









Міський голова						 		       І.Р. Яворський

































Додаток 
до рішення міської ради
від               .2019 р. №           №                
Перелік  реконструйованих  об’єктів,
що підлягає передачі КП "Вододар"
№ п/п

Назва об’єкту 
Балансо-
утримувач об’єкту 
Вартість реконструкції об’єкту 

Технічні характеристики
реконструйованого об’єкту 

1
Реконструкція водопроводу на вул. В.Великого в м. Бориславі  (І черга)
КП «Вододар»
1218020,68
Водопровід труба п/е Ø 250  мм., 1954,0 м.п.

2
Підключення індивідуальних  житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі" до міської мережі побутової каналізації (І черга)
КП «Вододар»
180318,4

Трубопровід побутової каналізації - труба п/е Ø 300  мм., 350,0 м.п.

3
Під'єднання житлових будинків на вул. В.Великого до реконструйованого водопроводу на вул.В. Великого в м. Бориславі (І черга)
КП «Вододар»
140812,40
Водопровід труба п/е Ø 25 мм., 610,0 м.п

4
Реконструкція водопроводу  на вул. С. Петлюри в м. Бориславі,  Львівської обл.(2 черга)
КП «Вододар»
172333,20
Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 671,0 м.п

5
Реконструкція водопроводу по вул. Дорошенка у м.Бориславі Львівської обл. (1 черга)
КП «Вододар»
1099134,91
Водопровід труба п/е Ø 250  мм., 1169,0 м.п

6
Реконструкція водопроводу по вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської обл. (2 черга)
КП «Вододар»
1481803,40
Водопровід труба п/е Ø 250  мм., 1160,0 м.п

7
Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків38-58, вул. Коваліва, в м. Бориславі Львівської області
КП «Вододар»
615134,54
Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 550,0 м.п

8
Підключення індивідуальних житлових будинків на вулиці Довбуша, які розташовані в районі озера в мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (друга черга)
КП «Вододар»
145210,74
Трубопровід побутової каналізації - труба п/е Ø 300  мм., 250,0 м.п.

9
Реконструкція водопроводу від бойлерної №2, на вул. Коваліва до житлового будинку №148 на вул. В. Великого в м. Бориславі Львівської обл.
КП «Вододар»
793591,48
Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 190,0 м.п Водопровід труба п/е Ø 160  мм., 490,0 м.п

10
Реконструкція ділянки водопроводу   на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3  м. Бориславі Львівської області  
КП «Вододар»
763800,87
Водопровід труба п/е Ø 110  мм., 890,0 м.п

11
Реконструкція внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення, гаопостачання, теплопостачання та вентиляції у будинку № 85 на вулиці В.Великого в м. Бориславі
КП «Вододар»
49986,40
Водопровід труба п/е Ø 25 мм., 72,0 м.п
Трубопровід побутової каналізації - труба п/е Ø 110  мм., 68,0 м.п.

№ п/п

Назва об’єкту 
Балансо-
утримувач об’єкту 
Вартість реконструкції об’єкту 

Технічні характеристики
реконструйованого об’єкту 

12
Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинку №4 по вул. Палія
КП «Вододар»
466251,22
Водопровід труба п/е  Ø 250  мм., 144,0 м.п

13
Реконструкція ділянки водопроводу  на вул. Довженка в м. Бориславі Львівської обл. (зєднання водопроводу на вул. Нафтовій із водопроводом на вул. Дорошенка через вул. Довженка)
КП «Вододар»
500000,00
Водопровід труба п/е Ø 200  мм., 250,0 м.п
Водопровід труба п/е Ø 32  мм., 22,8 м.п

14
Реконструкція водопроводів по вул. Дорошенка у м. Бориславі Львівської обл. (3 черга)
КП «Вододар»
299994,00
Водопровід труба п/е Ø 200  мм., 296,0 м.п




ВСЬОГО:

7926392,24


 


Всього передано на суму 7926392,24 грн. (сім мільйонів девятсот двадцять  шість тисяч триста дев'яносто дві   грн. 24 коп.).
 









Секретар міської ради                                                                                      Ю.Химин


























