
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 квітня 2012року №_127
м. Нововолинськ

Про передачу основних засобів придбаних 
за кошти бюджету розвитку та передачу
капітально відремонтованих об'єктів 
за кошти бюджету розвитку

           Відповідно до ст.29, ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні",  рішення міської  ради від  07.11.2002р.№5/9 "Про доповнення до 
п.17 рішення ради від 21.11.01 №25/14 "Про клопотання організацій і заяви 
громадян",  на  підставі  клопотання  Житлово-комунального  об'єднання  від 
04.04.2012р.  №186/01-06,  виконавчий  комітет  Нововолинської  міської  ради 
ВИРІШИВ:

       1.Дати дозвіл житлово-комунальному об'єднанню безоплатно передати: 
       1.1  впроваджені  засоби  обліку  теплової  енергії,  придбані  за  кошти 
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету (КФК 100208 КЕКВ 
2410)  для  поповнення  статутного  капіталу  комунального  підприємства 
«Нововолинськтеплокомуненерго» на загальну суму 42302 (Сорок дві тисячі 
триста дві) гривні 29 копійок в т.ч. за адресами:
       - проспект Дружби, 27 на суму 26209 (Двадцять шість тисяч двісті дев’ять) 
гривень 18 копійок;
       - бульвар Шевченка, 7 на суму 16093 (Шістнадцять тисяч дев’яносто три) 
гривні 11 копійок.
       1.2  на  збільшення  балансової  вартості  капітально  відремонтованих 
інженерних  мереж  водопостачання  та  водовідведення  за  кошти  бюджету 
розвитку  спеціального  фонду  міського  бюджету  (КФК 100202  КЕКВ 2410) 
підприємству  «Нововолинськводоканал»  на  загальну  суму 55125 (П’ятдесят 
п’ять тисяч сто двадцять п’ять) гривень 28 копійок в т.ч.: 
      - зовнішня каналізаційна мережа по вул. Грушевського,14, смт.Жовтневе, 
протяжністю 66  м  п.  на  суму  19336  (Дев’ятнадцять  тисяч  триста  тридцять 
шість) гривень 76 копійок; 
      - зовнішня каналізаційна мережа до КНС 3 «БІС», протяжністю 76 м п. на 
суму 24990 (Двадцять чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто) гривень 92 копійки; 
      - зовнішня водогінна мережа по проспекту Дружби від будинку № 41 до 
будинку  №  43,  протяжністю  24  м  п.  на  суму  10797  (Десять  тисяч  сімсот 
дев’яносто сім) гривень 60 копійок.



       1.3  на збільшення балансової  вартості   капітально відремонтованого 
(частково)  міського  озера  за  кошти  бюджету  розвитку  спеціального  фонду 
міського  бюджету  (КФК  100203  КЕКВ  2410)  Виробничому  управлінню 
комунального господарства на суму 91707 (Дев’яносто одна тисяча сімсот сім) 
гривень 60 копійок.  
       2.Житлово-комунальному об'єднанню передачу провести відповідно до 
чинного законодавства.
       3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д.

  
            Міський голова                                                         В.Б.Сапожніков

            Громик 30586
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