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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
                                 2021  року
Борислав
                        №


Про передачу на баланс закінчених будівництвом  об’єктів житлово-комунального господарства та встановлення 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 ________2021 року №_____  та з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від  ______2021 року №_____, листа управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від  10 грудня 2021 року № 01-10/444 та акту прийому передачі водопроводів у смт Східниця від 12.10.2021 р. , міська рада   
 
ВИРІШИЛА:

1.Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Левицький Олег) передати на збільшення статутного капіталу  комунальному підприємству «Вододар»  (ідентифікаційний код 37650131) вартість закінчених будівництвом  об’єктів,   згідно з додатком.

2. Зменшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради на суму 424 183,00 грн. (чотириста двадцять чотири тисячі сто вісімдесят три грн. 00 коп.) за рахунок  переданих водопровідних мереж Східницький територіальній громаді.(згідно акту приймання-передачі від 12.10.2021 року)

3. 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».

4. 3більшити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради на суму  5 688 940,77 грн. (пять   мільйонів  шістсот вісімдесять вісім тисяч девятсот сорок  грн. 77 коп.).

5. Встановити статутний капітал комунального підприємства «Вододар» Бориславської міської ради у розмірі 48 465 674,42 грн. ( сорок вісім  мільйонів чотириста шістдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят чотири  грн. 42 коп.)

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

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

8. 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 (Зелінський Руслан) та  з питань житлово комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор).




 Міський голова						 		Ігор ЯВОРСЬКИЙ








































Додаток
                                                                                         до рішення міської ради


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
Реконструкція водопроводу діаметром 90—160 мм на вулицях Дорошенка- В. Великого від перехрестя з вул. Довженка до перехрестя з вул. Весела  в  м. Бориславі Львівської обл. 

КП «Вододар»
891243,72
Загальна довжина тру-бопроводу – 1540 м.п.
-Труба ø160 мм  170 м.п.
-Труба ø110 мм  370 м.п.
-Труба ø90 мм  300 м.п.
-Труба ø50 мм  560 м.п.
-Труба ø32 мм  140 м.п.
2
Реконструкція водопроводу на вулиці Івасюка в  м. Бориславі Львівської обл. 


КП «Вододар»
411226,00
Загальна довжина тру-бопроводу – 272 м.п.
-Труба ø160 мм  250 м.п.
-Труба ø110 мм  22 м.п.
-Труба ø50 мм  169 м.п.--Труба ø32 мм  18 м.п.

3
Реконструкція водопроводу на вулиці Січових Стрільців  в  м. Бориславі Львівської обл. 

КП «Вододар»
808707,51
Загальна довжина тру-бопроводу – 540 м.п.
-Труба ø160 мм  303 м.п.
-Труба ø110 мм  33 м.п.
-Труба ø90 мм  300 м.п.
-Труба ø50 мм  402 м.п.

4
Підключення індивідуальних житлових будин-ків на вул. Довбуша, які розташовані  в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі",  до міської мережі побутової каналізації в м. Борислав Львівської області

КП «Вододар»
51227,10
Загальна довжина тру-бопроводу –  40,7 м.п.
-Труба каналізаційна ПЕ
ø315 мм  - 40,7 м.п.
5
Підключення індивідуальних житлових будин-ків на вул. Дашкевича, які розташовані  в райо-ні озера у мікрорайоні "Тустановичі",  до міської мережі побутової каналізації в м. Борислав Львівської області

КП «Вододар»
51088,05
Загальна довжина тру-бопроводу –  41,0 м.п.
-Труба каналізаційна ПЕ
ø315 мм  - 41,0 м.п.
6
Підключення індивідуальних житлових будин-ків на вул. Сагайдачного, які розташовані  в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі",  до міської мережі побутової каналізації в м. Борислав Львівської області

КП «Вододар»
50049,85
Загальна довжина тру-бопроводу –  39,0 м.п.
-Труба каналізаційна ПЕ
ø315 мм  - 39,0 м.п.

7
Підключення індивідуальних житлових будин-ків на вул. Квітковій, які розташовані  в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі",  до міської мережі побутової каналізації в м. Борислав Львівської області

КП «Вододар»
50845,56
Загальна довжина тру-бопроводу –  39,8 м.п.
-Труба каналізаційна ПЕ
ø315 мм  - 39,8 м.п.
8
Підключення індивідуальних житлових будин-ків на вул. Соломії  Крушельницької в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі",  до міської мережі побутової каналізації в м. Борислав Львівської області

КП «Вододар»
46644,30
Загальна довжина тру-бопроводу –  41,0 м.п.
-Труба каналізаційна ПЕ
ø315 мм  - 41,0 м.п.

9
Реконструкція водопроводу по вулицях  В.Великого та 600-річчя Борислава в м. Борислав Львівської області
КП «Вододар»
3327908,68
Загальна довжина тру-бопроводу – 1565 м.п.
-Труба ø200 мм  630 м.п.
-Труба ø160 мм  315 м.п.
-Труба ø110 мм  620 м.п.
-Труба ø50 мм  150 м.п.

ВСЬОГО:

5688940,77




Всього передано на суму 5 688 940,77 грн. (пять мільйонів шістсот вісімдесять вісім тисяч дев’ятсот сорок  грн. 77 коп.)




Секретар міської ради                                                                                    Юрій ХИМИН













