

Додаток 
до рішення міської ради
від 29.08.2019 р. №1999

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»
299058,40

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»
1485717,40
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»
256372,82
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»
769423,27
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.
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:

8165830,72



Всього передано на суму 8165830,72  грн. (вісім мільйонів сто шістдесят пять тисяч вісімсот тридцять   грн. 72 коп.).


Секретар міської ради                                                                                      Ю.Химин














