
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 137 

 

 

Про створення комісії  по  безоплатному прийняттю у комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної громади мережі газопроводів, що прокладені 

до житлового будинку по вул. Чорних Запорожців, 45 А в м. Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 16 лютого 2023 року № 234, відповідно до підпункту 2 пункту 

«б» статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рішення Білоцерківської міської ради від 30 грудня 2021 року № 2526-25-VIII «Про надання 

згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади мережі газопроводів, що прокладені до житлового будинку по вул. Леваневського, 45 

А в м. Біла Церква», рішення Білоцерківської міської ради «Про поділ та перейменування вул. 

Леваневського в м. Біла Церква Київської області» від 28 липня 2022 року № 2836-31-VІІІ, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Створити та затвердити склад комісії по безоплатному прийняттю у комунальну 

власність Білоцерківської міської територіальної громади мережі газопроводів, що прокладені 

до житлового будинку по вул. Чорних Запорожців, 45 А в м. Біла Церква, згідно з додатком. 

2. Комісії провести комісійне обстеження та скласти акт обстеження мережі 

газопроводів, що прокладені до житлового будинку по вул. Чорних Запорожців, 45 А в м. Біла 

Церква, а саме: 

- Шафовий регуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival 1600 ВР-2 шт; 

- Газопровід –ввід середнього тиску сталевий  надземний Ду25 мм – 0,019 км; 

- Газопровід –ввід низького тиску сталевий  надземний Ду150 мм – 0,004 км; 

- Газопровід –ввід низького тиску сталевий  надземний Ду100 мм – 0,004 км (кран 

сталевий надземний Ду100 – 3 шт.); 

- Газопровід –ввід низького тиску ПЕ Дн 160 мм – 0,144 км; 

- Газопровід –ввід низького тиску ПЕ Дн 125 мм – 0,029 км; 

3.  Комісії здійснити приймання – передачу мережі газопроводів, що прокладені до 

житлового будинку по вул. Чорних Запорожців, 45 А в м. Біла Церква за актом приймання – 

передачі відповідно до чинного законодавства України. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 лютого 2022 року № 78 «Про створення комісії по 

безоплатному прийняттю у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади мережі газопроводів, що прокладені до житлового будинку по вул. Леваневського, 45 

А в м. Біла Церква» 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                    Геннадій ДИКИЙ 



 

                                                           Додаток 

                                                                                      до рішення виконавчого  

                                                                                  комітету міської ради 

                                                                                                       від 28 лютого 2023 року № 137 

                                                                                                  

  

Склад комісії 

по безоплатному прийняттю у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади мережі газопроводів, що прокладені до житлового будинку  

по вул. Чорних Запорожців, 45 А в м. Біла Церква 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

- голова комісії, заступник міського голови; 

                                                                                     Члени комісії: 

  

Капран  

Олена Юріївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-

головний бухгалтер департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Клочко 

Марина Петрівна 

- начальник відділу обліку комунального майна та концесії 

управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської 

міської ради; 

 

Колісник  

Лариса Василівна 

- виконуючий обов’язки директора ПП «Білоцерківбудінвест» -

головний бухгалтер (за згодою); 

 

Купчинська  

Ірина Олександрівна 

 

-  провідний інженер Білоцерківського відділення АТ 

«Київоблгаз» (за згодою); 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради; 

 

Санін  

Олександр Миколайович 

 

- старший майстер групи ГРП та ШРП Білоцерківського 

відділення АТ «Київоблгаз» (за згодою); 

 

Шалімов 

Андрій Олександрович 

- старший майстер служби експлуатації підземних газопроводів 

Білоцерківського відділення АТ «Київоблгаз» (за згодою); 

 

                                   

               

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської  ради                                                                                            Анна ОЛІЙНИК 
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