
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 березня  2018 року                                м. Біла Церква                                               № 113 

 

 

 

Про  створення  комісії   по прийняттю  у  комунальну власність  територіальної   

громади  міста Білої Церкви безоплатно від фізичної особи – підприємця  Найвельта  Е.М.  

зовнішніх  водопровідної  та каналізаційної  мереж,  що  прокладені  до житлового   

будинку   по  вул.  Шолом - Алейхема, 37   в  місті Білій  Церкві  Київської  області   

 

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради від  12 лютого  2018 року № 01-16/ 108,  відповідно до рішення Білоцерківської 

міської ради від 25 січня 2018 року № 1903-45-VІІ «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви від фізичної 

особи – підприємця  Найвельта  Е.М.  зовнішніх  водопровідної  та каналізаційної  мереж,  що  

прокладені  до житлового   будинку   по  вул.  Шолом - Алейхема, 37   в  місті Білій  Церкві  

Київської  області», підпункту 1 пункту а статті 30 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Створити комісію по прийняттю у комунальну власність територіальної громади 

міста Білої Церкви безоплатно від фізичної особи – підприємця  Найвельта  Е.М.  зовнішніх  

водопровідної  та каналізаційної  мереж,  що  прокладені  до житлового   будинку   по       вул.  

Шолом - Алейхема, 37   в  місті Білій  Церкві  Київської  області, а саме: 

- зовнішня водопровідна мережа, 2016 року введення в експлуатацію, яка складається із: 

труба ПЕ  діаметром 110 мм (приєднання будинку 2 нитки), довжиною   168,0 м, 

труба ПЕ діаметром 110 мм (винос зовнішньої мережі централізованого водопостачання), 

довжиною   42,0 м, 

колодязі  діаметром 2000 мм – 1 шт. діаметром 1500 мм – 2 шт., діаметром 1000 мм – 1 шт.; 

- зовнішня каналізаційна мережа,  2016 року введення в експлуатацію, яка складається із: 

труба ПВХ діаметром 160 мм, довжиною 24 м, 

колодязь діаметром 1500 мм – 1 шт., у складі: 

 

Новогребельська            -  голова комісії, заступник міського голови   

Інна    Володимирівна                         

                                          

                                           

                                           Члени комісії: 

 

Гребенюк Руслан        -  начальник управління комунальної власності та концесії  

Іванович                          Білоцерківської міської ради; 

 

Клочко Марина          -  начальник відділу обліку комунального майна та концесії  

Петрівна                         управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської           

                                         ради; 
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Найвельт Едуард      -   фізична  особа – підприємець  (за згодою); 

Михайлович                           

                                

Пахольчук Олексій     - директор технічний товариства з обмеженою відповідальністю 

Іванович                         «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  (за згодою); 

 

Савченко Олег           -  в.п. начальника  управління житлового господарства департаменту  

Іванович                        житлово-комунального господарства Білоцерківської міської  

                                        ради. 

                                                                                                    

  2. Приймання – передачу здійснити комісійно за актом приймання – передачі 

відповідно до чинного законодавства України. 

                                                                 

 3. Контроль   за    виконанням   рішення    покласти   на   заступника   міського   голови 

Новогребельську І.В. 

 

Міський голова                                                                                Г. Дикий 

 


