
                                                                                                                          Проект 

 

Від  23.11.2017 р.                                                                                                  № 880 

 

 

Про  прийняття об’єктів у власність громади 

м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування в якості 

пайового внеску замовника будівництва 

ПП Футерка В.М. 

 

 

Розглянувши клопотання ПП Футерка В.М. про прийняття об’єктів у 

власність громади м. Бурштин та с. Вигівка та зарахування їх вартості в якості 

пайового внеску у створення і розвиток інфраструктури міста, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила: 

 

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

Бурштинської міської ради від ПП Футерка В.М.: 

- колектор господарсько-побутової каналізації по вул. Р. Шухевича, 

18А протяжністю 63 м., балансовою вартістю  -  44383,00 грн., 

- водопровід  холодного водопостачання по вул. Р. Шухевича, 18А 

протяжністю 114 м., балансовою вартістю – 12535,00 грн., 

- водопровід гарячого водопостачання  по вул. Р. Шухевича, 18А 

протяжністю 40 м., балансовою вартістю – 15297,00 грн., 

- підпірну стіну балансовою вартістю – 12005,00 грн., 

- тротуар з бруківки площею – 290 кв. м., балансовою вартістю – 

73245,00 грн. 

2. Вартість вищезазначеного майна зарахувати для ПП Футерка В.М. в 

якості пайового внеску у створення і розвитку інфраструктури міста. 

3. Бухгалтерській службі міської ради прийняти на баланс: 

- колектор господарсько-побутової каналізації по вул. Р. Шухевича, 

18А протяжністю 63 м., балансовою вартістю  -  44383,00 грн., 

- водопровід  холодного водопостачання по вул. Р. Шухевича, 18А 

протяжністю 114 м., балансовою вартістю – 12535,00 грн., 

- водопровід гарячого водопостачання  по вул. Р. Шухевича, 18А 

протяжністю 40 м., балансовою вартістю – 15297,00 грн., 

- підпірну стіну балансовою вартістю – 12005,00 грн., 

- тротуар з бруківки площею – 290 кв. м., балансовою вартістю – 

73245,00 грн. 

4. Балансоутримувачем  всього вищезазначеного майна визначити КП 

«Житловик» та передати йому безоплатно на баланс та обслуговування. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови В. Гулика, головного бухгалтера 

виконавчого органу міської ради І. Федунків, голову комісії з питань 

будівництва, архітектури та ЖКГ  Т. Попика. 

 

 

 

Міський голова                                                             Роксолана Джура 

 

 

 



 

 

 

 

Міський голова                                                                 Роксолана Джура 

 

 

 

 


