
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2020                                                      № 8

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області від 09.08.2018 № 169 зі змінами 

 Керуючись ст.ст. 142, 143 Конституції України, статтею 327 Цивільного
кодексу України, ст. 137 Господарського кодексу України, ст.ст. 29, 31 Закону
України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  у  зв’язку  із  завершенням
реконструкції  об’єктів  управління  житлово-комунального  господарства
Мелітопольської міської ради Запорізької області і комунального підприємства
«Водоканал»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  та  з   метою
введення  їх  в  експлуатацію  відповідно  до  постанови  Кабінету   Міністрів
України від 13.04.2011 №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінченого
будівництва об’єктів», на підставі декларації, акта  про готовність об’єктів до
експлуатації  та  сертифікату  відділу  державного  архітектурно-будівельного
контролю  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області,  у зв’язку з технічною помилкою, виконавчий комітет Мелітопольської
міської ради  Запорізької області

В И Р І Ш И В:

        1. Внести  зміни  до  рішення   виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області від 09.08.2018 № 169 «Про передачу на баланс
управління житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради
Запорізької  області   та  комунального  підприємства  «Водоканал»
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  витрат  по  об’єктах»  зі
змінами,  затвердженими  рішенням  виконавчого  комітету  Мелітопольської
міської ради Запорізької області від 12.12.2019 № 252 «Про внесення змін до
рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області від 09.08.2018 № 169», а саме викласти в новій редакції пункти 2 та 8
«Переліку  об’єктів  управління  житлово-комунального  господарства
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  та  комунального
підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області,
на яких було проведено реконструкцію» (додається). 



2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербакова О.

Секретар Мелітопольської міської ради Роман РОМАНОВ



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Мелітопольської міської ради
Запорізької області
від 23.01.2020 № 8

ПЕРЕЛІК
об’єктів управління житлово-комунального господарства

 Мелітопольської міської ради Запорізької області та комунального 
підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області,

на яких було проведено реконструкцію 

№
з/п

Найменування об’єктів Загальна
сума

витрат,
тис.грн.

Сума
переданих 

витрат
УЖКГ,
тис.грн.

Сума
переданих 
витрат КП

«Водоканал
», тис.грн.

1 2 3 4 5
2 Реконструкція каналізаційних 

мереж по вул. Осипенко від       
вул. Г.Сталінграду до вул. Гоголя 
м. Мелітополь Запорізької області

1370,74197 1031,83015 338,91182

8 Реконструкція каналізаційного 
колектору від багатоповерхової 
забудови 26 та 26-а кварталу до 
центрального каналізаційного 
колектору по бульв. 30-річчя 
Перемоги у м. Мелітополь 
Запорізької області

8538,64853 8070,22534 468,42319

Виконуючий обов’язки 
начальника відділу 
капітального будівництва,
заступник начальника Вікторія РЕПАШЕВСЬКА 
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