Проєкт

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Одеси зовнішніх мереж зливової каналізації багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення за адресою: м. Одеса, Овідіопольська дор., 3»


Відповідно до статей 29, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 78, статті 137 Господарського кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», беручи до уваги звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Стікон» від 22 січня 2021 року № 45/02, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеській міській ради проєкт рішення                    «Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Одеси зовнішніх мереж зливової каналізації багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення за адресою:  м. Одеса, Овідіопольська дор., 3» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Жемана Д.О. 


Міський голова                       							Г. Труханов 
 

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



Вик.: Мостовських 
          (Федорова 705-48-69)






Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№ 

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Одеси зовнішніх мереж зливової каналізації багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення                      за адресою: м. Одеса, Овідіопольська дор., 3

Відповідно до статей 25, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 78, статті 137 Господарського кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», беручи до уваги звернення Товариства                         з обмеженою відповідальністю «Стікон» від 22 січня 2021 року № 45/02, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади                      м. Одеси зовнішні мережі зливової каналізації багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дор., 3 (додається).

2. Доручити постійно діючій комісії з питань прийняття об’єктів житлово-комунального призначення, насосних та трансформаторних станцій, теплових пунктів, інженерних мереж тепло-, водо-, електропостачання та інших об’єктів з державної власності та підприємств інших форм власності у комунальну власність територіальної громади                     м. Одеси підписати акт приймання-передачі об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Визначити Комунальне підприємство «Міські дороги» балансоутримувачем та закріпити за ним на праві господарського відання  зовнішні мережі зливової каналізації, зазначені у пункті 1 цього рішення.

4. Доручити Комунальному підприємству «Міські дороги» забезпечити належний облік та утримання зовнішніх мереж зливової каналізації, зазначених у пункті 1 цього рішення, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства.

Міський голова                       							Г. Труханов 

Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами 								О. Бриндак
Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 
№



ПЕРЕЛІК 
майна, що передається до комунальної власності територіальної громади                     м. Одеси

№ 
з/п
Назва 
Одиниця
виміру
Кількість
Сума,
грн
Зовнішні мережі зливової каналізації багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом на об’єктами соціально-побутового призначення за адресою: м. Одеса,   Овідіопольська дор., 3

3 371 716,10
1.
Зливова каналізація, 
Д 600 мм
м
342
3 140 225,06
2.
Колодязь, Д 2000 мм 
шт.
6
208 342,11
3.
Колодязь, Д 1500 мм
шт.
1
23 148,93



Секретар ради 							                         І. Коваль




