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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Друга сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2015 року              № 67                              смт. Воловець

Про внесення змін до рішення сесії селищної ради

Розглянувши лист «Служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» від 23.11.2015 р. № БМЕС-22/1911, про клопотання внесення змін до рішення сесії селищної ради від 02.04.2015 № 1066 «Про згоду прийняття об’єктів водопостачання залізниці у комунальну власність територіальної громади» та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воловецька селищна рада вирішила:

	Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 02.04.2015 № 1066 «Про згоду прийняття об’єктів водопостачання залізниці у комунальну власність територіальної громади», а саме, пункт 1 викласти в наступній редакції:

«Надати згоду на прийняття об’єктів, згідно переліку в акті обстеження водозабору Воловець від 02.10.2015 року (додаток 1), водопостачання відокремленого підрозділу «Ужгородська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця» у комунальну власність територіальної громади населених пунктів Воловецької селищної ради».

	Доповнити рішення сесії селищної ради від 02.04.2015 № 1066 «Про згоду прийняття об’єктів водопостачання залізниці у комунальну власність територіальної громади» додатком 1.


	Оприлюднити рішення на сайті Воловецької селищної ради.


	Примірник рішення направити «Службі будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» ДТГО «Львівська залізниця».


	Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального та побутового обслуговування населення .



Селищний голова                                                            М.А. Попелич

Додаток 1
до рішення сесії селищної ради
від15 грудня 2015 р. № 67

Перелік об’єктів водозабору Воловець відокремленого підрозділу «Ужгородська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця», намічених до прийняття в комунальну власність територіальної громади

№ пп
Назва майна
Інв. №
Рік побудови/
вводу в експлуатацію
Технічні характеристики майна
Технічний стан
1
2
3
4
5
6
1
Хлораторна
010010062
1974
площа забудови 14,82м3, висота 3,10м, будівельний об'єм 45,94м3, підлога бетонна, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, покрівля шифер
стан задовільний
2
Резервуар для води Воловець
020424115
1955
прямокутної форми, об'ємом 150 м3, стіни цегляні
стан задовільний
3
Резервуар для води  заземлений Воловець
020424116
1955
прямокутної форми, об'ємом 150 м3, стіни цегляні
стан задовільний
4
Плотина водопідємна Воловець
020424001
1984
матеріал камінь, довжина 5,5м, ширина 1 м
стан задовільний
5
Плотина донна Воловець
020424007
1961
матеріал бетон, довжина 9м, ширина 2 м
стан задовільний
6
Зовнішній водогін Воловець
030130139
1978
труби чавунні Д-100мм, 481 метр погонний
стан задовільний
7
Самостічна лінія Воловець
030130091
1961
труби чавунні Д-200мм; труби азбоцементні Д-189мм довжина 1435 метрів погонних
стан задовільний
8
Мережа розвідна Воловець
030130092
1955
труби чавунні Д-150мм,100мм,50мм, довжина 1673 метрів погонних
стан задовільний

Секретар селищної ради                                                          О.М. Карпишинець

