
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 2801-31-VIII 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Про безоплатне прийняття в комунальну 

власність Білоцерківської міської територіальної 

громади безхазяйних об’єктів, які розташовані в 

місті Білій Церкві Київської області 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно підпункту 197.1.16. статті 

197 Податкового кодексу України, статті 25, частин першої, п’ятої статті 59, частини другої 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3.3. розділу 3 

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; акта обстеження виявлених безхазяйних 

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); 

оголошення управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради про 

постановку на облік безхазяйних 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) в Білоцерківський міськрайонній газеті «Громадська думка» 

від 29 червня 2018 року №51-52 (13648-13649), міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти безоплатно в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади безхазяйні об’єкти, розташовані на території міста Білої Церкви Київської області, які 

перебувають на обліку в управлінні комунальної власності та концесії Білоцерківської міської 

ради, а саме:  

№ 

п/п 

Адреса Назва об’єкта Технічні 

характеристики 

1 вул. Київська, 60 2КЛ-0,4кВ «ТП-319 - вул. Київська, 60» АВВГ- 4х120, 

L=2*0,06 км 

2 вул. Нагірна, 22 2КЛ-0,4кВ «РП-22 - вул.  Нагірна, 22» АВВГ – 3х70+1х25 – 

1981р., L=2*0,09 км 

3 вул. Молодіжна, 

24 

2КЛ-0,4кВ «ТП-233 - вул.  Молодіжна, 24» ААШв – 3х70 – 

1976р., L=2*0,1 км 

4 вул. 

Митрофанова, 11 

2КЛ-0,4кВ «ТП-232 - вул. Митрофанова, 11» ААБ – 3х35+1х16,  

L=2*0,11 км 

 

2. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради приймання 

в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади безхазяйних об’єктів, 

зазначених в пункті 1 цього рішення, здійснити комісійно за актом  у відповідності до вимог 

чинного законодавства України. 



2 

 

3. 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 


