
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

12 червня 2018 року м. Біла Церква № 256

Про затвердження акту прийняття у комунальну 
власність територіальної громади міста Білої 
Церкви безоплатно мереж зовнішнього освітлення, 
які розташовані за адресою: Київська область, 
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 11

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 
міської ради від 14 травня 2018 року № 01-16/280 відповідно до рішення виконавчого 
комітету Білоцерківської міської ради від 13 лютого 2018 року № 71 «Про створення комісії 
по прийняттю у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно 
мереж зовнішнього освітлення, які розташовані за адресою: Київська область, м. Біла Церква, 
бульвар Олександрійський, 11», частини 1 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити акт прийняття у комунальну власність територіальної громади міста 
Білої Церкви безоплатно мереж зовнішнього освітлення, які розташовані за адресою: Київська 
область, м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 11 (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Новогребельську І.В.

Міський голова Г. Дикий



ВІД

Затверджено
рішенням виконавчого комітету 
Білоцерківської міської ради 
_________ 2018 року № ______

АКТ
прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно 

мереж зовнішнього освітлення, які розташовані за адресою: Київська область,
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 11

Комісія, утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 
міської ради від 13 лютого 2018 року № 71 «Про створення комісії по прийняттю у 
комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно мереж 
зовнішнього освітлення, які розташовані за адресою: Київська область, місто Біла Церква, 
бульвар Олександрійський, 11» у складі:

• • Ф«Новогребельська - голова комісії, заступник міського голови
Інна Володимирівна

Биба Анатолій 
Володимирович 
Гребенюк Руслан 
Іванович 
Клочко Марина 
Петрівна

Пахольчук Олексій 
Іванович 
Савченко Олег 
Іванович

Тараненко Євген 
Миколайович

Члени комісії:
- директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»;
- начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради;
- начальник відділу обліку комунального майна та концесії 
управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської 
ради;
- директор технічний товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою);
- начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 
ради;

- головний інженер Білоцерківського РП ПрАТ «Київобленерго»
(за згодою).

Об’єкт прийняття розміщений за адресою: Київська область, м. Біла Церква, 
бульвар Олександрійський, 11.

належить: перебуває на обліку в управлінні комунальної власності та концесії
Білоцерківської міської ради, як безхазяйний

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

передається : комунальна власність територіальної громади міста Білої Церкви.
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:
І . До складу цілісного майнового комплексу, що приймається, належать:

(перелік облікових одиниць згідно з балансом)



Загальні відомості:
загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) 
площа земельної ділянки

кв. метрів 
гектарів

загальна площа житлового будинку 
кількість квартир_______________

кв. метрів

Вартість основних фондів:
відновна вартість_______
залищкова вартість______

тис. гривень 
тис. гривень

2. До складу нерухомого майна. що приймається, належить

(найменування об’єкта передачі)
балансоутримувач

(повне найменування, місцезнаходження та

ідентифікаційний код юридичної особи)
Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію _
будівельний об’єм (загальний)
площа забудови (загальна)___
площа земельної ділянки

куб. метрів 
кв. метрів 
гектарів

загальна площа житлового будинку 
кількість квартир_______________

кв. метрів

Вартість основних фондів:
відновна вартість_______
залищкова вартість______

тис. гривень 
тис. гривень

3. До складу інщого окремого індивідуально визначеного майна, що приймається, 
належить: Мережі зовніщнього освітлення.
Опис майна:
Мережа 1:
- металеві опори -  5 щт.;
- світильники паркові форма «Шар» -  по З щт. на кожній опорі;
- кабельна лінія прокладена під землею -  приблизно 93 м.
Мережа 2:
- металеві опори -  4 щт.;
- світильники паркові форма «Шар» -  по 2 щт. на кожній опорі;
- кабельна лінія прокладена під землею -  приблизно 56 м.
Мережа З:
- металеві опори -  8 щт.;
- світильники паркові форма «Фонарь» -  по З щт. на кожній опорі;
- кабельна лінія прокладена під землею -  приблизно 80 м.

Балансоутримувач: не має
(повне найменування, місцезнаходження та, ідентифікаційний код юридичної особи)

Вартість основних фондів:
первісна (балансова) вартість : 1,2 (одна гривня 20 копійок). 
залищкова вартість: 1,2 (одна гривня 20 копійок). 
знос: не нараховувався.



для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається
реєстраційний номер__________ ____________
марка_______________________ 2̂___________
модель —
номер шасі 
рік випуску

4. Інші відомості : об’єкт знаходяться в задовільному технічному стані.

5. Пропозиції комісії: відображене в акті прийнято.

6. Разом з об’єктом приймається технічна документація :

7. До акта приймання додається:

Голова комісії

Члени комісії

І. Новогребельська

А. Биба

Р. Гребенюк

М. Клочко

О. Пахольчук

О.І. Савченко

Є.М. Тараненко

19 лютого 2018 року


