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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
                                 2021  року
Борислав
                      №


Про передачу на баланс закінчених будівництвом  об’єктів житлово-комунального господарства комунальному  підприємству «Бориславсвітло» 
              
  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 ________2021 року №_____  та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від  ______2021 року №_____ та листа  начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від  23 листопада  2021  року № 01-10/419, міська рада   
 
ВИРІШИЛА:

1.Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Олег Левицький) передати на збільшення статутного капіталу  комунальному  підприємству «Бориславсвітло»  (ідентифікаційний код 20813604)  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 «Бориславсвітло».

3. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Бориславсвітло» Бориславської міської ради на суму  1 169 712,50 грн. (один мільйон сто шістдесят девять тисяч сімсот дванадцять грн. 50 коп.)

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  Садлівського Романа  та 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) відповідно до розподілу їх функціональних  обов’язків .


Міський голова						 		Ігор ЯВОРСЬКИЙ

Додаток 
до рішення міської ради
від               .2021 р. №           №                
Перелік   закінчених будівництвом   об’єктів,
що підлягає передачі КП " Бориславсвітло "

№ п/п

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

Технічні характеристики
виконаних  робіт 

1
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Зелена, вул. Шевченка в с. Уріж та по вул. Зарічна в с. Винники Дрогобицького району Львівської обл. 

КП «Борислав
світло»
1169712,50
Протяжність мереж вуличного освітлення по об’єкту складає : 1700+2200 = 3900(м), на яких розташовано світильники у кільк. 21+29 = 50 (шт.) відповідно



ВСЬОГО:

1169712,50


 



Всього передано на суму 1169712,50 грн. (один мільйон сто шістдесят  девять тисяч сімсот дванадцять  грн. 50 коп.)

 
Секретар міської ради                                                                               Юрій ХИМИН


















