
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинськоїОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ
480843151 не „два
м. Володимир-Волинський

Про передачу на баланс управління
водопровідио-каиаліза иогв господарства
м. Володимира-Волинського6-ти комітетів
проектна-кошторисної документації виготпвленої
в рамках проыггу «Чиста вода на Побужж -Трянскордоинпсистеми водопостачання
Володиіпирв-вольшського та Грубешова-Фш і»

Розглянувши звернення начальника відділу проектної діяльності та
міжнародною співробітництва Саць л. в. про передачу на баланс управління
водопровідно-каналізаційного господарства м. Володимираеволинського
(УВКГ) бети комплектів проекпіо-кошторисііоі' документації виготовленої в
рамках проекту «Чиста вода на Побужжі е Транскордонна система
водопостачання Володимира-Волинського та Грубешова - Фаза І» (ПКД),

керуючись пп.1 п. «а» ч.1 ст. 29, ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради (Фейдак пр.)
зняти з балансу виконавчого комітету Володивіщі-Волинської'міської ради 6
комплектів ПКД. загальнпю балансовою вартістю 1791 015,00 (один
мільйон сімсот дев'яносто одна тисяча гґятнадцяіь грн. 00 коп.), а саме:
- Комппеіп і. «Реконструкція Центрального і Північного водозаборів
в м. Володимиріевопинському (І-га черга реконструкціїрц
г Комплсігг 2. «Реконструкція міських водопровідних мереж в

м. Володимирі-Волинському (Іігга черга реконструкціїм;

- Комплект 3. «Реконструкція Центрального і Північного водозаборів в
м. Володимирі-Волинському (іі-га черга реконструкції);



- Комплект 4. «Реконструкція міських водопровідних мереж в
м. Володимиргволинському (ІІ-га черга рекопструкціїр;
- Комплект 5. «Будівництво воповотду від насосної станції 2-го підйому
Центрального водоаабоРУ до підвищувальноі' станції по вул. Ковепьеькій в
м. Воподимирі-Волинському»:
- комплект о. «Капітальний ремонт внутріппіік мереж водопостачаннябагатоквартирних житлових будинків (встановлені-ія приладів обліку води) в
м. Володимирі-Волинському».
2. відділу проектної діяльності та міжнародного епіврооітнинтва (Саць л.в.):
2.1. створити комісію для передачі на баланс УВКГ проекта-кошторисної
документації виготовпеної в рамках проекту «Чиста вода на Побужжі -Трвнскордонна система водопостачання Володимира-Волинського таГрубешова - Фаза і»;2.2. скласти та подати у двох примірниках акт приймання-передачі проектно-
кошторисної документації виюювпеноі в рамках проекту «Чиста вода наПобужжі - Транскордонна система водопостачання Володимираеволинською
та Грубешова - Фаза І» на затвердження міському голові Саганюку П. Д. до31.05.2017 року.
3.Управлінню водопровідно-каналіввніиного господарства м. Володимира-
волинського (Власюк в. 5.):
3.1. поставити на баланс УВКГ проектно-кошторисну документацію
виготовлену в рамках проекту «Чиста вода на Побужжі - Транскпрдонна
система водопостачання Володимира-Волинського та Грубешова т Фаза І», асаме:
- Комплеп 1. «Реконструкція Центрального і північного водозвборів
в м. Володимирі-Волинському (і-га черга рекоиструкці' '

- Комплект З. «Реконструкція Центрального і Північного водозвборів в
м. Володимирі-Волинському (ІІ-га черга реконотрукціі '

- Комплект 4. «Реконструкція міських водопровідних мереж в
м. Володимирі-Волинському (іі-та черга реконструкцію;
- Комплект 5. «Будівництво водоводу від насосної станціі' 2-го підйому
Центрального водозабору до підвищувальноі' станціі' по вул. Ковельській в
м. Володимирі-Волинському»:
- комплект о. «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання
багатоквартирних житлових будинків (встановлення приладів обліку води) в
м. Володимирі-Волинськомущ
3.2. збільшити статутний капітал підприємства на

1 68249100 трн. (один
мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі чотириста деґяностодві грн. 00 коп.).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського
голови згідно їх функціоншіьнукх обов'язків.

,Міський голова
і

П.Д. Сагянюк
Пвоцька 21922


