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Про безоплатне прийняття у комунапьну власнiсть
територiальноi громади MicTa БiлоТ I_{ерквr безхазяйних
об'ектiв. а саме: канапiзацiйних мереж (Mepelt
водовiдведення) по вул. Вернадського" булинок 4
та булинок б в MicTi Бiлiй I_{epKBi КиiвськоТ областi

РОЗГЛЯНУВШи Подання мiського голови вiд 14 серпня 2020 року, вiдповiдно до ч. з.з.положення про виявлення, обстеження водопровiдних, каналiзацiйних (мережводовiдведення). мiсцевих (розподiльчих) теплових мереж. зливноТ (дощовоI) кана-пiзаrrii.об'сктiв зовнiшнього освiтлення та iнженерних мереж - електроустановок (трансформаторнихпiдстанцiй. повiтряних лiнiй. кабельних лlнiи), тх облiк та прийняття до комунапьноi власностiтериторiальнот громади MicTa Бiлоi Церкви. затвердженого рiшенням Бiлочеркiвськот MicbkoTРади вiд 05 травня 2016 року Nч 139-10-VII. акту обстеження виявлених безхазяйнихводопровiДних, каналiзацiйних (мереж водовiдведення;. ,i"ua."* 1розпооiп"чих) тепловихмереж, зливноi (дощовоТ) канацiзацiТ" об'сктiв зовнiшнього освiтле"п" ,u iнженерних мереж-електроустановок (трансtрорматорних пiдстанцiй.повiтряних лiнiй. кабельних лiнiй) вiд l5липня 2020 року, пп, |97.1.1б. ст, l97 Податкового кодекс},УкраТни. ч.2 ст,60 Законr,,украiни кпро мiсцеве самоврядування в ykpa1Hi>. Micbka рада вирiшила:

1, Прийняти безоплатно у комунальну власнiсть територiальноi громади MicTa БiлоТI_{еркви безхазяйнi об'сктi, якi пЬребу"u.rо на облiку в управлiннi KoMyHa,TbHoi власностi так9нцесii Бiлоцеркiвськоi MicbKoT ради, а саме: каналiзацiЙпi ,.p.n i (мережi водовiдведення вMicTi Бiлiй IJepKBi Киiвськоi облаiтi, а саме:
по вул. Вернадського, будинок 4. яка складасться iз:
труба азбестова дiаметром 200 мм. довжиною 224.0 м:
колодязь цегляний дiаметром l000MM - б шт.:
люкчавунний-5шт.
та по вул. Вернадського. булинок 6, яка складаеться iз:
труба азбестова дiаметром 200 мм, довхtиною t27.0 м:
колодязь цегляний лiаметром 1500мм * l шт.:
колодязь цегляний дiаметром 1000мм - 4 шт.:
люкчавунний*4шт,

2. Управлiннк,l KoMyHanbHoT власностi та концесiТ Бiлсlцеркiвськоi MicbKoi радиприймання безхазяйних об'сктiв. зазначених в пунктi 1. здiйснити комiсiйно за unroьt увiдповiдностi до чинного законодавства Украiни.з, ПiслЯ виконаннЯ пунктУ 2. управлiнню комунальнот власностi та концесiтБiлоцеркiВськоi MicbKoi Ради .rрrйп"r" на свiй баланс каналiзацiйнi мережi (Mepextiводовiдведення), вказанi в пунктi 1.
4. Управлiнню комунальнот власностi та концесiт Бiлочеркiвськот MicbkoТ Радиздiйснити заходи щодо передачi каналiзацiйних мереж (мереж водовiдведення), вказаних впунктi 1, концесiонеру товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю кБtЛОL{ЕРКIВВОДА> доскладу об'скта концесii.
5. Контроль за виконанням рiшення

регуляторноТ по,цiтики, торгiвлi, послуг та 
]майна та приватизацiТ.
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Рiшення

, покласти на постiйну комiсiю з питань iнвестицiй.
розвитку пiдприсмництва. власностi. комунапьного
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