
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 144 

 

 

Про створення комісії по обстеженню зливової (дощової) каналізації, зовнішніх 

водопровідних мереж та мереж водовідведення, що прокладені до багатоквартирного 

житлового будинку з вбудовано - прибудованими приміщеннями за адресою: вулиця 

Митрофанова, 2а , місто Біла Церква, Київська область  

 

Розглянувши пояснювальну записку управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради від 10 лютого 2023 року № 01-06/28, відповідно до статті 40, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 

5.4. розділу 5 Положення про виявлення, обстеження водопровідних, каналізаційних (мереж 

водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, зливної (дощової) каналізації, 

об’єктів зовнішнього освітлення та інженерних мереж – електроустановок 

(трансформаторних підстанцій, повітряних ліній, кабельних ліній) їх облік та прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Білої Церкви, затвердженого рішенням 

Білоцерківської міської ради від 05 травня 2016 року № 139-10-VІІ, з метою прийняття до 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади зливової (дощової) 

каналізації, водопровідних мереж та мереж водовідведення, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Створити комісію по обстеженню зливової (дощової) каналізації, зовнішніх 

водопровідних мереж та мереж водовідведення, що прокладені до багатоквартирного 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: вулиця 

Митрофанова, 2а, місто Біла Церква, Білоцерківський район, Київська область, у складі: 

 

Клочко 

Марина Петрівна 

- голова комісії, начальник відділу обліку комунального 

майна та концесії управління комунальної власності та 

концесії Білоцерківської міської ради. 

Члени комісії: 

Беззубенко 

Микола Васильович 

 

- начальник району експлуатації водопровідних мереж 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою); 

 

Кух 

Костянтин Михайлович 

 

- представник обслуговуючого кооперативу «Житлово-

будівельний кооператив «Опера 2» (за згодою); 

 

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 
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Білоцерківської міської ради; 

Струнін  

Вадим Васильович 

- начальник району експлуатації каналізаційних мереж РЕКМ 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою). 

 

2. Обстеження здійснити комісійно за Актом обстеження водопровідних, 

каналізаційних мереж (мереж водовідведення), місцевих (розподільчих) теплових мереж, 

об’єктів зовнішнього освітлення. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ 


