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Про вивелёння (виключення) rrltiiгrir ti склад1 tlб'с,кта

2. З урахуванням гl\нl(r\ l рiшення. в пунктi |4
(волопровiдних мереж), шо Rходять до складу об'€кта

Проскт
Автор: мiський голова

Щикий Г.А.

кПерелiк передаваJIьних пристроiв
концесii) Додатка l кСклад об'скта

концесiТ та укладення додат}i()lltll r t tl-]и до концесlйного
договору вiд 25 березня 20 l 3 poKr

Розглянувши подання rliського голови вiд l9 серпня 2020 року, на пiдставi лИСТа

комунаJIьНого пiдпрИ€мства Бi;оцеркiВськоТ MicbKoT рали кБiлоцеркiвтепломере}ка) вiд 04 серпня

2020 року NЪ104l, вiдповiдно до п},нкту 5 cTaTTi 60 Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядуВання
в УкраIнi>), cTaTTi 27 Закоrr1 УrtраtТни кПро концесiю>. абзаuу 4 пункту 57. пунктiв б0. 94

концесiйного договору вiд 25 берс,зня 201З року укладеного мiж Бiлочеркiвською мiською радою
та Товариством З обмеженtlitl tзi:lttt,lвiдапьнiстю кБtЛОЩЕРкIвводА>. рiшення БiлошеркiвськоТ

мiськоi ради вiд 24 вересня 201_5 року M1577-79-VI <Про передачу до складу об'скта концесiТ

майна та укладення додатковt)'i \ гоJ,It .1о концесiйного договору вiд 25 березня 20l3 року'>>. MicbKa

рада вирiшила:
1. Вивести (виклю.lrtttt) li ск_lаrд} об'скта концесiТ (пункт 14. кПерелiк передавапьних

пристроТв (волопровiдних rtcpc;t;). Lц() входять до складу об'скта концесii,, Додатка l <<('клад

об'скта концесii> до концесiiirltittl .tоговор\'вiд 25 березня 2013 року') частину майна. а саме:

трубопровiд вiд УТ-20 до \'Г-]]а (:ва трчбопроводи i,з с,галевих труб довжинсrкl 40.0 м.

погонних), ринковою BapTicrItl tlб't,к-гit станом на 31.01.20lб р.46823.0 грн.

концесii> до концесiйного дOговор\, вiд 25 ня 2013 пlдпункт. а саме:

С по1,1у.ли

Ринкова BapTicTb
об'скта станом на
j I .0 l .20lбр. без

П{В. грн.

,руб""р*,д.,.1\'i'-lГ:...' УТ-ЗВ (YT-ZO - район !К
кРосава>, УТ-3В райtltl Ilерехрестя бiля <нового

мосту)) через р. Ptlcb)" :ва трчбопроводи i:з ста,rевих

труб загальнок) J()t]rlillttoKl I 7l9 м. погt-lнних

З. Укласти з ToBailttct t]ONl з обмеrкеною вiдповiдальнiстю кБIЛоЩЕРКIВВоДд>>
(коншесiонером) !одатков1 \ ltlJ) М _ про внесення змiн до концесiйногtl договору вiд 25

березня 2013 року, укладсlI()lt) \Iiili Бiлочеркiвською мiською радою та Товариством ']

обмеrкеною вiдповiдальнiстttl rrliIJlOI{EPKIBBOДA)" якою внести змiни до Додатка 1 кСклад
об'екта концесiТ> до концесiiiнrэгtl _ltlговору вiд 25 березня 20lЗ року. )"]в'язку iз виведенням
(виключенням) майназi cK.,ta,tr tlб'rк-гit концесii.зазначеного у пунктi l рiшення (лолаток;.

4. Уповноважити ltict,t,tlt() г()_lов}, пiдплtсати вiд iMeHi БiлочеркiвськоТ MicbKoT рали
!одаткову угоду Л!_ пll() l,,llcccttlrя,llliH дсr концесiйного договор\,вiд 25 березня 201З року.

5. Роботи з дeMoHli,r;Ii\ rtltiIttlt" що пропон)(,ться до виведення (вик.пючення) зi СК.ПаЛ1

об'скта концесii, визнаLIеtl(ll() в пl,нктi 1 рiшення. здiйснити за кошти комунального
пiдприсмства Бiлоцеркiвсьtttli rlicbKtlt ради кБiлоцеркiвтепломережа) пiд наглядом та контролеМ

Товариства з обмеrкеною Bi jtI t tl tз i.]a-r ьгl i стю кБIЛОL{ЕРКIВВОДА)).

PiK побулови

l 27l 300.0
Незавершене
б1,1iвництвl_,l

викласти в наступнiй редакrti'i

N9
з/п

l нв.

No*
('порr rи PiK побулови

Ринкова BapTicTb
об'скта cTaHol\1 }la

З l .01.20lбр. без
П[В. грн.

трубопровiд вiд Уl'-]0 ,ro УТ-38 (УТ-20-район ДК
<Росава>, YT-3Il-pailo}l перехрестя бiля ((нового

мосту) через p,Pclcb). два трубопроводи iз сталевих
труб загал ьнок) .]t) в)I(и гl orr.l 1 6 79,0 м. погон н их

Незавершене
булiвничтво

l 224 411.0
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6. Комунапьному пiлприсмству Бiлочеркiвськоi MicbKoi ради
кБiлоuеркiвтепломережа) майно, зазначене у пунктi 1 рiшення. прийняти на ба-цанс
комiсiЙно за актом приймання-перелачi у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни.

7. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю MicbKoT ради з
ПиТанЬ iнвестицiЙ, регуляторноТ полiтики, торгiвлi" послуг та розвитку пiдприсмництва,
власностi, комунального майна та приватизацii.

мiський голова Геннадiй ДИКИЙ


