
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 лютого 2012р. № 49
м. Нововолинськ

Про  передачу побудованих
каналізаційних мереж,
та придбаних основних засобів, 
за кошти бюджету розвитку

           Відповідно до ст.29, ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", рішення міської ради  "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  10.02.2012р.  №  61/01-06, 
виконавчий комітет Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл житлово-комунальному об'єднанню:
1.1. На  безоплатну  передачу  побудованих  каналізаційних  мереж за 

кошти  бюджету  розвитку  спеціального  фонду  міського  бюджету  по  КФК 
150101 КЕКВ 2410 для  поповнення  Статутного  капіталу  комунальному 
підприємству "Нововолинськводоканал" на загальну суму 286164.63грн. в т.ч. 
за адресами:

вул.Зелена, Декларація  про  готовність  об'єкта  до  експлуатації  від 
17.08.2011р.  №ВЛ 14111029848,  1  категорія  Код 2223.1.01.01.2,  462 м.п.  на 
суму 85915.85грн.

вул.Петрова, Декларація  про  готовність  об'єкта  до  експлуатації  від 
28.10.2011 року № ВЛ 14111065460 1 категорія Код 2223.1.01.01.2 242м.п. на 
суму 51353.48грн.

вул. Нестерова  -Транспортна , Декларація про готовність об’єкта  до 
експлуатації від 06.01.2012 № ВЛ 14112002580, 1 категорія Код 2223.1.01.01.2, 
629.5м.п. на суму 148895.30грн.;

1.2. На безоплатну передачу основних засобів придбаних за кошти 
бюджету  розвитку  спеціального  фонду  міського  бюджету  по  КФК  180409 
КЕКВ 2410 для поповнення Статутного капіталу комунальних підприємств та 
ОСББ , а саме:

а) ВУКГ — роботизована відеокамера  SN WP 687РТА  30W/10  (одна 
одиниця) вартістю 12490.80грн

—  комп'ютерна  техніка  (монітор,  системний  блок)  вартістю 
5400.00 грн.

б) ЖКП №1- дитячі майданчики 2 одиниці на суму 4000.00 грн. 



в)  ЖКП №2  - дитячі  майданчики  4  одиниці  на  загальну  суму 
8000.00 грн.

г) ЖЕК №3 - дитячі майданчики 4 одиниці на суму 8000.00 грн.
—  годинник  електронний  зовнішній  "МИГ-52ЦУ"на  суму 

25601.00 грн. (проспект Перемоги,2А).
д) ОСББ  "Водограй" (голова  Міщук  В.А.)  -  дитячий  майданчик  1 

одиниця на суму 2000.00 грн.
е) ЖБК "Сонячний" (голова Гесь Н.С.) - дитячий майданчик 1 одиниця 

на суму 2000.00 грн.
ж)АО ОСББ "Жовтневе" (голова Манойло О.М.) - дитячий майданчик 1 

одиниця на суму 2000.00 грн.
з) ОСББ "Затишок -3НВ" (голова Санько JI.O.) -  дитячий майданчик 1 

одиниця на суму 2000.00 грн.
к) AO ОСББ "Містечко" (голова Влодарчик Р.І.) - дитячий майданчик 1 

одиниця на суму 2000.00 грн.
1.3. На збільшення балансової вартості основних засобів комунальним 

підприємствам та ОСББ на суму виконаних робіт за кошти бюджету розвитку 
спеціального фонду міського бюджету , а саме: 

а) по КФК 100102 КЕКВ 2410 
—  капітальний  ремонт  житлових  будинків  на  загальну  суму 

478166.39грн., в т.ч.
ЖКП №1 — 115679.82грн.
ЖКП №2 — 103098.63грн.
ЖКП №3 — 199889.33грн.
ОСББ „Лідер", голова Федончук Л.Ю. — 10584,06 грн.
АО ОСББ „Містечко"( голова Влодарчик Р.І.) — 48914.55грн.;

б) по КФК 100203 КЕКВ 2410 комунальному підприємству ВУКГ:
—  капітальний  ремонт  покриття площі  Чорновола  на  суму 

201149,11грн.;
— капітальний ремонт повітряних ліній електромереж на загальну суму 

36734.08 грн.;
—  капітальний  ремонт акваторії  дна  міського  озера на  суму 

46578.00 грн.;
в)  КФК  100202  КЕКВ  2410 комунальному  підприємству 

«Нововолинськводоканал»;
 —  капітальний  ремонт  зовнішньої  водогінної  мережі  за  адресою 

проспект, Дружби — вул. Світла, довжиною 48м.п. на суму 31213.42 грн.
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


