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РІШЕННЯ

Про передачу до складу об’єкта концесії майна,
яке  перебуває  на  балансі  комунального
підприємства  Білоцерківської  міської  ради
«Білоцерківводоканал» та укладення додаткової
угоди  про  внесення  змін до  концесійного
договору від 25 березня 2013 року

          Розглянувши  подання міського голови Дикого Г.А.,  на підставі  листа комунального
підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» від 28 грудня 2022 року № 1-
03/05-60 та листа Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» щодо згоди
на  прийняття  до  складу  об’єкта  концесії  майна  від  07  лютого 2023  року  №  1-03/02-345,
відповідно до статті 27 Закону України «Про концесію», статті 25, частини першої, п’ятої статті
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пунктів  21,  25,  48 концесійного
договору від 25 березня  2013 року (зі  змінами),  рішення  Білоцерківської  міської  ради від 09
грудня 2022 року № 3297-35-VІІІ «Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну
власність Білоцерківської міської територіальної громади від Міжнародної організації з міграції
майна», міська рада вирішила:

1.  Передати  відповідно  до  чинного  законодавства  України  з  балансу  комунального
підприємства  Білоцерківської  міської  ради «Білоцерківводоканал»  Товариству  з  обмеженою
відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» до складу об’єкта концесії майно, а саме:

1.1. Ремкомплект для насосного агрегату FLYGT FLYGT 3300/665-0461020 – 1 шт.
1.2. Ремкомплект для насосного агрегату FLYGT FLYGT 3202.180 – S0680073 – 1 шт.
1.3. FLYGT Блокування робочого колеса (замикаючий пристрій 55X85 RFN 7012) - 1 шт.
1.4. Кільце зношувальне NBR – 1 шт.
1.5.Труби поліетиленові для подачі холодної води – зовнішній діаметр 160х9,5 мм – 125 м.
1.6. Колiно з полiетилену дiам. 160 мм /90 град. – 1 шт.
1.7. Перехід (редукція) чавунний фланцевий – 1 шт.
1.8. Люк чавунний для колодязів важкий Т(С250) – 3 шт.
1.9. Трійник чавунний фланцевий – 1 шт.
1.10. Хрестовина чавунна фланцева – 2 шт.
1.11. Буртовi втулки дiам. 110 мм для ПЕ труб – 2 шт.
1.12. Фланець під втулку Ду 110 – 3 шт.
1.13. Буртовi втулки дiам. 160 мм для ПЕ труб – 7 шт.
1.14. Фланець під втулку Ду 160 – 7 шт.
1.15. Фланці пласкі приварні із сталі ВСт3сп2 – 2 шт.
1.16. Засувка чавунна фланцева з гумованим клином, DN200 – 2 шт.
1.17. Засувка чавунна фланцева з гумованим клином, DN100 – 4 шт.
1.18. Гідрант пожежний підземний чавунний H=1,25 м – 1 шт.
1.19. Підставка під гідрант прохідна (подвійна) – 1 шт.
1.20. Труби зовнішньої каналізації ПЕ – 158 м.
1.21. Люк чавунний для колодязів легкий Л(А15) – 5 шт.
1.22. Труби зовнішньої каналізації ПЕ – 148 м.
1.23. Люк чавунний для колодязів легкий Л(А15) – 5 шт.
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2. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради здійснити
заходи  по  проведенню  конкурсу  на  визначення  суб’єкта  оціночної  діяльності  та  незалежної
оцінки майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення та здійснити оплату послуг оцінювача.

3. Укласти Додаткову угоду  про внесення змін до  концесійного договору від 25 березня
2013 року  з  Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» (проєкт якої
додається) на наступних умовах:

3.1. доповнити таблицю підпункту Інв.№ 21102 «Будівля компресорної 1-ї черги» пункту
3 «Перелік виробничих будівель, що входять до складу об’єкта концесії», наступним майном:

№ з/п Інв. № Найменування Дата
введення в

експлуатацію

Ринкова
вартість

об’єкта станом
на ________
без ПДВ, грн.

Ремкомплект  для  насосного  агрегату
FLYGT FLYGT 3202.180 – S0680073 – 1 шт.
Кільце зношувальне NBR – 1 шт.

           
            3.2. доповнити таблицю підпункту Інв.№ 24012 «Водопровід від ВК-5 до В-1 по вул.
Гординського» пункту 14 «Перелік передавальних пристроїв (водопровідних мереж), що входять
до складу об’єкта концесії», наступним майном:

№ з/п Інв. № Споруди Рік побудови Ринкова вартість
об’єкта станом

на ________
без ПДВ, грн.

Труби  поліетиленові  для  подачі  холодної
води – зовнішній діаметр 160х9,5 мм – 125
м
Колiно з полiетилену дiам. 160 мм /90 град.
– 1 шт.
Перехід (редукція) чавунний фланцевий – 1
шт.
Люк  чавунний  для  колодязів  важкий
Т(С250) – 3 шт.
Трійник чавунний фланцевий – 1 шт.
 Хрестовина чавунна фланцева – 2 шт.
Буртовi втулки дiам. 110 мм для ПЕ труб – 2
шт.
Фланець під втулку Ду 110 – 3 шт.
Буртовi втулки дiам. 160 мм для ПЕ труб – 7
шт.
Фланець під втулку Ду 160 – 7 шт.
Фланці пласкі приварні із сталі ВСт3сп2 – 2
шт.
Засувка  чавунна  фланцева  з  гумованим
клином, DN200 – 2 шт.
Засувка  чавунна  фланцева  з  гумованим
клином, DN100 – 4 шт.
Гідрант  пожежний  підземний  чавунний
H=1,25 м – 1 шт.
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Підставка під гідрант прохідна (подвійна) –
1 шт.

3.3.  доповнити  таблицю підпункту  Інв.№ 27205 «Павліченко  –  ГНС -2   (колектор  Б)»
пункту  15 «Перелік  передавальних  пристроїв  (каналізційних  мереж),  що  входять  до  складу
об’єкта концесії», наступним майном:

№ з/п Інв. № Споруди Рік побудови Ринкова вартість
об’єкта станом

на ________
без ПДВ, грн.

Труби зовнішньої каналізації ПЕ – 148 м.

Люк чавунний для колодязів легкий Л(А15)
– 5 шт.

3.4.  доповнити таблицю підпункту  Інв.№ 27450 «Павліченко  – ГНС -  2  (колектор А)»
пункту  15  «Перелік  передавальних  пристроїв  (каналізційних  мереж),  що  входять  до  складу
об’єкта концесії», наступним майном:

№ з/п Інв. № Споруди Рік побудови Ринкова вартість
об’єкта станом

на ________
без ПДВ, грн.

Труби зовнішньої каналізації ПЕ – 158 м.

Люк чавунний для колодязів легкий Л(А15)
– 5 шт.

3.5. доповнити таблицю підпункту Інв.№ 30770 «Насос. агрегат FLYGT CZ3300/65LT N1
продук.829м.куб/год. тиск-20м потуж.-75кв  (ГНС-2) (2)(капітальні витрати)» пункту 16 «Перелік
обладнання, що входить до складу об’єкта концесії», наступним майном:

№ з/п Інв. № Найменування Дата
введення в

експлуатацію

Ринкова
вартість

об’єкта станом
на ________
без ПДВ, грн.

Ремкомплект  для  насосного  агрегату
FLYGT FLYGT 3300/665-0461020 – 1 шт.
FLYGT  Блокування  робочого  колеса
(замикаючий пристрій 55X85 RFN 7012) - 1
шт.

3.6. Вартість майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, визначити шляхом проведення
незалежної експертної оцінки.

4.  Уповноважити  міського  голову  підписати  від  імені  Білоцерківської  міської  ради
Додаткову угоду № ___ про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року (зі
змінами). 
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5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
інвестицій,  регуляторної  політики,  транспорту  і  зв’язку,  торгівлі,  туризму,  послуг  і  розвитку
підприємництва,  власності,  комунального  майна  та  приватизації,  розвитку  агропромислового
комплексу.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ


