
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 141 

 

Про створення комісії з виявлення на водних об’єктах 

Білоцерківської міської територіальної громади 

об’єктів, які мають ознаки гідротехнічних споруд  

 

Розглянувши пояснювальну записку управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради від 21 лютого 2023 року № 01-06/36, відповідно до пункту «а» 

частини 1 статті 58, пункту а частини 2 статті 83 Земельного Кодексу України, Водного 

кодексу України, статті 40, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про внутрішній водний транспорт», статей 1, 12 Закону України 

«Про аквакультуру», на виконання протоколу № 3 позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Білоцерківської районної 

військової адміністрації від 11 серпня 2022 року, з метою виявлення на водних об’єктах 

Білоцерківської міської територіальної громади об’єктів, які мають ознаки гідротехнічних 

споруд, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Створити комісію з виявлення на водних об’єктах Білоцерківської міської 

територіальної громади об’єктів, які мають ознаки гідротехнічних споруд (далі - Комісія), у 

складі: 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

 

  голова комісії, заступник міського голови; 

 

Члени комісії: 

Вигівська 

Олена Йосипівна 

 

  провідний інженер – гідротехнік Регіонального офісу 

водних ресурсів річки Рось Державного агентства водних 

ресурсів України (за згодою); 

 

Гапонова 

Тетяна Василівна 

 

  начальник відділу охорони навколишнього природного 

середовища управління благоустрою та екології  

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської  міської ради; 

 

Дорогань 

Володимир Леонідович 
  начальник відділу державного архітектурно-будівельного 

контролю Білоцерківської міської ради; 

Камінецький 

Віталій Леонідович 

 

  заступник начальника управління регулювання земельних 

відносин Білоцерківської міської ради; 

 

Клочко  

Марина Петрівна 
  начальник відділу обліку комунального майна та концесії 

управління комунальної власності та концесії  

Білоцерківської міської ради; 

Ковтун 

Віталій Олександрович 
  головний спеціаліст управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської 
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 міської ради; 

Левчик 

Наталія Анатоліївна 

 

  головний спеціаліст відділу обліку  комунального майна 

та концесії управління комунальної власності та концесії  

Білоцерківської міської ради; 

 

Посудевський 

Руслан Леонідович 

 

  начальник відділу експлуатації та ремонту дорожнього 

господарства управління дорожнього господарства 

департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської  міської ради; 

 

Савчук 

Юрій Степанович 

 

  заступник міського голови; 

Тараєв 

Артур Олександрович 

 

  головний спеціаліст служби містобудівного кадастру  

управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

 

Юренко 

Юрій Вікторович 

 

  в.о. директора комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал». 

 

 

2. Комісії, починаючи з 01 березня 2023 року, проводити обстеження на водних 

об’єктах Білоцерківської міської територіальної громади з метою виявлення об’єктів, які 

мають ознаки гідротехнічних споруд. 

3. Комісії за результатами роботи складати Акт обстеження на водних об’єктах 

Білоцерківської міської територіальної громади об’єктів, які мають ознаки гідротехнічних 

споруд, в якому зазначаються зокрема: 

3.1. місце розташування об’єкта (адреса/ кадастровий номер земельної ділянки); 

3.2. технічний стан об’єкта; 

3.2. тип об’єкта, його функціональне призначення; 

3.3. власники/ користувачі об’єкта (із зазначенням документа, що посвідчує право 

власності/право користування, в т.ч. щодо земельної ділянки); 

3.4. об’єкт збудований на підставі дозвільних документів (із зазначенням таких 

документів) чи є самочинним будівництвом; 

3.5. можливість подальшої експлуатації об’єкта згідно з його цільовим призначенням; 

3.6. інші встановлені обставини. 

4. Комісії щомісячно за результатами роботи надавати міському голові інформацію 

про виявлені на водних об’єктах Білоцерківської міської територіальної громади об’єкти, які 

мають ознаки гідротехнічних споруд та надавати пропозиції стосовно їх подальшої 

експлуатації. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


