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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

            ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

          проект 
                                                                                                           Гудзик Ю.А.                                

РІШЕННЯ 
                                          ____сесії міської ради ____скликання 
 
 від     _________2021 року №  

 

м. Шепетівка 

 

Про передачу об’єктів на баланс  

Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

 

 Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1 Виконавчому комітету Шепетівської міської ради передати на баланс 

Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства, 

як внесок до статутного фонду підприємства слідуючі об’єкти: 

1.1 водопровід по вул.Горького та пров.Гоголя в м.Шепетівка балансовою вартістю  

1552816,74грн; 

1.2  водопровідну мережу від вул.Пліщинська до житлового масиву «Сонячний» в 

м.Шепетівка балансовою вартістю 297679,53 грн; 

1.3  реконструкцію каналізаційної мережі з встановленням каналізаційного колодязя для 

перекачки стоків по вул.Гранітній в м.Шепетівка балансовою вартістю 158338,92 грн; 

1.4   водопровідну мережу по вул.Шевченка, Кільцевій в м.Шепетівка балансовою 

вартістю 42073,68 грн; 

1.5  водопровідну мережу по вул.Довженка до вул.Яворського в м.Шепетівка 

балансовою вартістю 267805.50 грн; 

1.6  мережу водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул.Судилківській, 22 

в м.Шепетівка балансовою вартістю 26192,00 грн, 

1.7  незавершене будівництво – реконструкція каналізаційних очисних споруд в 

м.Шепетівка балансовою вартістю 63571,00 грн; 

1.8  незавершене будівництво каналізаційної насосної станції №3 по вул. Войкова,4 в 

м.Шепетівка балансовою вартістю 23995 грн. 

2 Управлінню житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради 

оформити акт приймання-передачі майна, зазначеного в п.1, з балансу виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради на баланс Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

3 Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови  Ялоху 

І.С. та постійну комісію з питань розвитку промисловості, житлово-комунального 

господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку  (голова 

комісії Бондарєв М.В.) 

 

 

Міський голова                                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 
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Готував: 

 

Начальник управління  

житлово-комунального  

господарства                                                                                             Юрій ГУДЗИК 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                                                     Ігор ЯЛОХА 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського  обліку                                                                         Галина РИБАЧУК 

 

  

Головний спеціаліст  юридичного відділу                                            Ганна ГРИГОРЧУК 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Роман ВОЗНЮК 

 

 

Голова  постійної депутатської  комісії                                                 

з питань розвитку промисловості, 

житлово-комунального господарства,  

підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку                                                        Максим БОНДАРЄВ       

 

 

 

 

 

 

Рішення надсилається: 

 

1. Управління житлово-комунального господарства  

       

2. Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 

 

3.Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Шепетівської міської ради.  

                    

 

 


