
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від  29  травня   2015р.                                                                    № 23/54-15     

м..Бурштин 

 

Про прийняття  об’єктів у власність   громади                                                                                   

м.  Бурштин  та с.  Вигівка та зарахування   в                                                                           

якості пайового внеску замовника будівництва 

ПФ «Галицький двір»                          

 

 Розглянувши клопотання  ПФ «Галицький двір», про прийняття об’єктів у 

власність громади та зарахування їх вартості  в якості пайового внеску у створення  і 

розвитку інфраструктури міста, керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  врахувавши  звіт про незалежну оцінку   нежитлового 

приміщення №0067/05-15 та рекомендації комісії з питань будівництва. архітектури та 

ЖКГ міська рада  

вирішила: 

 

           1.Прийняти у власність громади м. Бурштин та с. Вигівка в особі Бурштинської 

міської ради  від  ПФ «Галицький двір» : 

    -Нежитлове приміщення площею 72.4 м. кв; за адресою  м.Бурштин, вул.Коновальця, 4     

      балансовою вартістю  - 262884.00 грн; 

    -Колектор господарсько-побутової  каналізації по вул.. О.Басараб протяжністю 363,6           

      метрів погонних  балансовою  вартістю  -217279.00 грн; 

    -Зовнішнє освітлення по вул.Коновальця довжиною 150 м балансовою вартістю    

      19876.00 грн. 

     -Водопровід  холодного водопостачання   протяжністю 34 метри від водопроводу на   

      вулиці Коновальця до житлового будинку  на вулиці Коновальця,4Б, балансовою  

      вартістю 16249.00 грн. 

 

           2.Вартість вищезазначеного майна  зарахувати для ПФ «Галицький двір» в якості    

      пайового внеску у створення і розвитку інфраструктури міста. 

 

        3.Бухгалтерській  службі  міської ради прийняти на баланс 

-Нежитлове приміщення площею 72.4 м. кв; за адресою  м.Бурштин, вул.Коновальця, 4     

      балансовою вартістю  - 262884.00 грн; 

    -Колектор господарсько-побутової  каналізації по вул.. О.Басараб протяжністю 363,6           

      метрів погонних  балансовою  вартістю  -217279.00 грн; 

    -Зовнішнє освітлення по вул.Коновальця довжиною 150 м балансовою вартістю    

      19876.00 грн. 

     -Водопровід  холодного водопостачання   протяжністю 34 метри від водопроводу на   

      вулиці Коновальця до житлового будинку  на вулиці Коновальця,4Б, балансовою  

      вартістю 16249.00 грн. 

 



 

 

           4. Балансоутримувачем : 

    -Колектора  господарсько-побутової  каналізації по вул.. О.Басараб протяжністю 363,6           

      метрів погонних  балансовою  вартістю  -217279.00 грн; 

    -Зовнішнього освітлення по вул.Коновальця довжиною 150 м балансовою вартістю    

      19876.00 грн. 

     -Водопроводу  холодного водопостачання   протяжністю 34 метри від водопроводу на   

      вулиці Коновальця до житлового будинку  на вулиці Коновальця,4Б, балансовою  

      вартістю 16249.00 грн.  визначити КП «Житловик» та передати йому безоплатно на      

      баланс та обслуговування. 

 

            5. Рішення міської ради №19/52-15 від 05 березня 2015р. « Про прийняття  

об’єктів у власність   громади      м.  Бурштин  та с.  Вигівка та зарахування   в   якості 

пайового внеску замовника будівництва ПФ «Галицький двір» вважати таким, що 

втратило чинність     

                     

         6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

В.Гулика головного бухгалтера виконавчого органу міської ради І. Федунків, голову 

комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ І.Карвацького. 

 

 

 

Міський голова                                                         П.Курляк 

 

 


