ДОДАТОК
До рішення виконавчого комітету  
від 15 серпня 2019 року №213

ПЕРЕЛІК
реконструйованих об’єктів житлово-комунального господарства міста Борислава, 
які передаються на баланс комунальним підприємствам

№ з/п

Назва об’єкту 
Балансоутри-
мувач 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 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

15
Облаштування освітлення пішохідних переходів на вулицях Данила Галицького  та Трускавецькій у м.Борислав Львівської області
КП „Борислав-світло”
68929,53
Світильники зовнішнього освітлення на пішохідному переході  - 2 шт
16
Реконструкція освітлення скверу на площі І.Франка у м.Борислав Львівської області
КП „Борислав-світло”
75910,45
Світильники зовнішнього освітлення скверу на  металевих опорах - 8 шт
17
Рекострукція мереж зовнішнього освітлення на пішохідному переході  (поблизу ЗОШ №9) та освітлення міжбудинкових проїздів по вул.Дрогобицькій в м.Бориславі
КП „Борислав-світло”
159663,00
 Світильники зовнішнього освітлення на пішохідному переході  - 2 шт., Світильники  зовнішнього освітлення світлодіодні – 71 шт.

ВСЬОГО:


8230895,22

 


Керуючий справами виконкому                   (підпис)                      І. М. Кобилецький   



