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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
                                 2020  року
Борислав
                        №



Про передачу на баланс закінчених будівництвом  об’єктів житлово-комунального господарства та збільшення його статутного капіталу комунального  підприємства «Вододар» 
              
  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, беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності від ________2020 року №_____  та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від  ______2020 року №_____ та листа  начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від  11 грудня 2020  року № 01-10/423, міська рада   
 
ВИРІШИЛА:

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

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

3. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради на суму  3 031 128,77  грн. (три  мільйони тридцять одна тисяча сто двадцять вісім  грн. 77 коп.).

4. Збільшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради та встановити його у розмірі 43 200 916,33 грн. ( сорок три  мільйони двісті тисяч дев’ятсот шістнадцять грн. 33 коп.)


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

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


7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  Садлівського Романа, постійну комісію з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій) та постійну комісію з питань житлово комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор)







Міський голова						 		Ігор ЯВОРСЬКИЙ




















Додаток 
до рішення міської ради
від               .2020 р. №           


Перелік   закінчених будівництвом   об’єктів,
що підлягає передачі КП "Вододар"

№ п/п

Назва об’єкту 
Балансо-
утримувач об’єкту 
Вартість виконаних робіт на об’єкті 

Технічні характеристики
виконаних  робіт 
1
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації          (3 черга) в м. Бориславі Львівської обл.

КП «Вододар»
299270,60
Протяжність п/е трубопроводу побутової каналізації  Ø250 мм. -          165,0 м. п.
2
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (4 черга) в м. Бориславі Львівської обл.

КП «Вододар»
299269,75
Протяжність п/е трубопроводу побутової каналізації  Ø250 мм. -          165,0 м. п.
3
Реконструкція водопроводів по вул. Дорошенка у м. Бориславі Львівської обл. (4 черга)

КП «Вододар»
298640,60
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø250 мм., 165,0 м. п.
4
Реконструкція підключень абонентів вул. Куліша та вул. О. Тихого до поліетиленового водопроводу діаметром 160 та 110 мм в  м. Бориславі Львівської обл. 

КП «Вододар»
158977,20
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø50 мм. -  360,0 м. п., Ø 32 мм.-          120,0 м. п. Ø25 мм. -                 195,0 м. п
5
Реконструкція водопроводу на вулиці І.Мазепи  в  м. Бориславі Львівської обл. 

КП «Вододар»
156865,20
Виготовлення та експертиза ПКД - співфінансування бюджету м. Борислава згідно «Регіональної програми «Питна вода України» у Львівській області на  2012-2020 роки»
6
Реконструкція водопроводу по вул. Куліша та вул. О. Тихого  в м. Бориславі Львівської обл.

КП «Вододар»
1063609,44
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø160 мм., 580,0 м.п., Ø110 мм. -          360,0 м.п. Ø50 мм. -732,0 м.п

7
Реконструкція ділянки  водопроводу  в районі будинків №29 та 47 по вул. Коваліва   в м. Бориславі Львівської обл.

КП «Вододар»
257278,82
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø110 мм. -225,0 м.п.
8
Реконструкція  водопроводу  на вулиці В. Великого в районі будинків №1-№27    в м. Бориславі Львівської обл.

КП «Вододар»
102085,17
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø50 мм. - 190,0 м.п.
9
Реконструкція  водопроводу  по  вул. Шкільній  від  будинку №4 до будинку №8    в м. Бориславі Львівської області 

КП «Вододар»
50609,70
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø50 мм. -         18,0 м.п.
10
Реконструкція  водопроводу  на  вулиці  Яворницького в районі від  будинку №29 до вул. Грушевського в районі  будинку №13 в м. Бориславі Львівської області 

КП «Вододар»
90027,26
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø110 мм. -         100,0 м.п.
11
Реконструкція  водопроводу діаметром 100 мм від №4 на вул. Шкільна до будинку №2 на вул. Грушевського  в м. Борислав Львівської обл.

КП «Вододар»
149334,31
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø110 мм. -         220,0 м.п.
12
Реконструкція  водопроводу  на  вул.  Трускавецька  в районі   будинку №49 в м. Борислав Львівської області 

КП «Вододар»
65149,44
Протяжність реконструйованого  водопроводу  Ø110 мм. -         70,0 м.п.
13
Реконструкція підключення поліетиленового  водопроводу діаметром 200 мм у водопровід діаметром 250  на перехресті вул. Дорошенка та вул. Довженка в м. Борислав Львівської обл.

КП «Вододар»
40011,28
Протяжність п/е водопроводу діаметром           200 мм у водопровід діаметром 250  трубопроводу    Ø250 мм. - 1,0 м.п.


ВСЬОГО:

3 031 128,77




Всього передано на суму 3 031 128,77  грн. (три  мільйони тридцять одна тисяча сто двадцять вісім  грн. 77 коп.).



Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН











