
Проєкт


Про передачу комунальним підприємствам Одеської міської ради на баланс із закріпленням за ними на праві господарського                 відання основних засобів шляхопроводу                               по вул. Буніна (міст Коцебу) в м. Одесі



Відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 78, 136, 137 Господарського кодексу України, рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-IV                     «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси» Виконавчий комітет Одеської міської ради  

ВИРІШИВ:

1. Передати Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» на баланс та закріпити за ним на праві господарського відання основні засоби шляхопроводу по вул. Буніна (міст Коцебу) в м. Одесі згідно                       з переліком (додаток 1).

2. Передати Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» на баланс та закріпити за ним на праві господарського відання основні засоби шляхопроводу по вул. Буніна                   (міст Коцебу) в м. Одесі згідно з переліком (додаток 2).

3. Передати Комунальному підприємству «Міські дороги» на баланс та закріпити за ним на праві господарського відання основні засоби шляхопроводу по вул. Буніна (міст Коцебу) в м. Одесі згідно з переліком (додаток 3).

4. Передати Комунальній установі «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради на баланс та закріпити за нею на праві господарського відання основні засоби шляхопроводу                          по вул. Буніна (міст Коцебу) в м. Одесі згідно з переліком (додаток 4).

5. Доручити Управлінню дорожнього господарства Одеської міської ради та комунальним підприємствам «Теплопостачання міста Одеси», електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», «Міські дороги», Комунальній установі «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради здійснити приймання-передачу майна, зазначеного в пунктах 1-4 цього рішення, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.



Міський голова                                                    				Г. Труханов	


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							          О. Бриндак






















Вик.: Підгайний
          (Косс 784-08-41)
udx@omr.odessa.ua





Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№




ПЕРЕЛІК
основних засобів шляхопроводу по вул. Буніна 
(міст Коцебу) в м. Одесі, що підлягають передачі на баланс 
Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси»

№
з/п
Найменування основних засобів
Вартість 
(грн)
1.
Теплові мережі: труби теплових мереж, стальні гільзи, плити, футляри та кільця
4 052 380,62
Всього:
4 052 380,62
 




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							          О. Бриндак


















Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№




ПЕРЕЛІК
основних засобів шляхопроводу по вул. Буніна 
(міст Коцебу) в м. Одесі, що підлягають передачі на баланс 
Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»

№
з/п
Найменування основних засобів
Вартість 
(грн)
1.
Система зовнішнього освітлення: чавунні опори зовнішнього освітлення (художнє лиття – комплект з світильником висотою 3 м – 16 шт.; комплект з кронштейнами та
2 світильниками висотою 3 м – 4 шт.), кабелі
1 516 481,97
Всього:
1 516 481,97





В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							          О. Бриндак













Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№




ПЕРЕЛІК
основних засобів шляхопроводу по вул. Буніна 
(міст Коцебу) в м. Одесі, що підлягають передачі на баланс 
Комунальному підприємству «Міські дороги»

№
з/п
Найменування основних засобів
Вартість 
(грн)

Конструкції мосту, дорожнє покриття та елементи зливової каналізації:
33 693 087,73
1.
Металеві конструкції прогонової будови; сферичні опорні частини, буронабивні палі, балки; гідроізоляція
27 136 334,61
2.
Художнє лиття (чугунні карнизні блоки; заглушки; решітки огородження чавунні з перилами та стовбцями)
2 004 922,21
3.
Парапети; сходи; шафні стінки
2 274 420,84
4.
Асфальтобетонне покриття проїжджої частини та тротуарів (на мосту та підходах)
1 303 540,63
5.
Тверде покриття проїжджої частини та тротуарів; антипаркувальні боларди
(під мостом)
792 918,92
6.
Зливова каналізація (труби; дощеприймальні колодязі та решітки)
180 950,52
Всього:
33 693 087,73




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							          О. Бриндак




Додаток 4
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№




ПЕРЕЛІК
основних засобів шляхопроводу по вул. Буніна 
(міст Коцебу) в м. Одесі, що підлягають передачі на баланс 
Комунальній установі «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради

№
з/п
Найменування основних засобів
Вартість (грн)
1.
Засоби регулювання дорожнього руху
69 354,15
Всього:
69 354,15




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							          О. Бриндак




















