
 

 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 жовтня 2022 року                                                               № 3130-33-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; актів 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); оголошень 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 28 січня 2022 року №7-8 (14018-

14019) та від 04 лютого 2022 року №9-10 (14020-14021), 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:  

1.1. зовнішня водопровідна мережа по вул. Архипа Люльки (колишня Карбишева), 53а; 

1.2. зовнішня водопровідна мережа по вул. Відродження, 38; 

1.3. зовнішня водопровідна мережа по вул. Глибочицька, 1-3; 

1.4. зовнішня водопровідна мережа по вул. Київська, 117а; 

1.5. зовнішня водопровідна мережа по вул. Миколи Хрусталенка (колишня Куценка), 5в; 

1.6. зовнішня водопровідна мережа по вул. Таращанська, 192, 193, 197; 

1.7. зовнішня водопровідна мережа по вул. Ярослава Мудрого, 53/1; 

1.8. зовнішня мережа водовідведення по вул. Клінічна, 4/2; 

1.9. зовнішня мережа водовідведення по вул. Миколи Леонтовича (колишня Лермонтова), 

20; 

1.10. зовнішня мережа водовідведення по вул. Полковника Коновальця, 3; 

1.11. зовнішня мережа водовідведення по вул. Полковника Коновальця, 5; 

1.12. зовнішня мережа водовідведення по вул. Полковника Коновальця, 9; 
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1.13. зовнішня мережа водовідведення по вул. Полковника Коновальця, 27; 

1.14. зовнішня мережа водовідведення по вул. Січневого прориву, 3; 

1.15. зовнішня мережа водовідведення по вул. Січневого прориву, 21; 

1.16. зовнішня мережа водовідведення по вул. Січневого прориву, 53; 

1.17. зовнішня мережа водовідведення по вул. Сквирське шосе, 216; 

1.18. зовнішня мережа водовідведення по вул. Сквирське шосе, 216 а; 

1.19. зовнішня мережа водовідведення по вул. Сквирське шосе, 224 а; 

1.20. зовнішня мережа водовідведення по вул. Сквирське шосе, 228; 

1.21. зовнішня мережа водовідведення по вул. Сквирське шосе, 244; 

1.22. зовнішня мережа водовідведення по вул. Героїв Маріуполя (колишня Толстого), 32; 

1.23. зовнішня мережа водовідведення по вул. Волонтерська (колишня Турчанінова), 9; 

1.24. зовнішня мережа водовідведення по вул. Волонтерська (колишня Турчанінова), 15; 

1.25. зовнішня мережа водовідведення по вул. Ярослава Мудрого, 55/2; 

1.26. зовнішня мережа водовідведення по бул. Олександрійський, 98; 

1.27. зовнішня мережа водовідведення по бул. Олександрійський, 102; 

1.28. зовнішня мережа водовідведення по бул. Олександрійський, 104; 

1.29. зовнішня мережа водовідведення по вул. Васильківська, 19/1; 

1.30. зовнішня мережа водовідведення по вул. Верхня; 

1.31. зовнішня мережа водовідведення по вул. Залізнична; 

1.32. зовнішня мережа водовідведення по вул. Олени Теліги; 

1.33. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Полковника 

Коновальця, 4; 

1.34. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Полковника 

Коновальця, 6; 

1.35. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Полковника 

Коновальця, 8; 

1.36. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Полковника 

Коновальця, 10; 

1.37. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Полковника 

Коновальця, 29; 

1.38. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Полковника 

Коновальця, 31; 

1.39. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Сквирське шосе, 

221; 

1.40. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Сквирське шосе, 

223; 

1.41. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Миколи 

Леонтовича (колишня Лермонтова), 12; 

1.42. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Архипа Люльки 

(колишня Карбишева), 49; 

1.43. зовнішня водопровідна мережа та мережа водовідведення по вул. Курсова, 35; 

1.44. зливова (дощова) каналізація по вул. Партизанська, 19. 

 

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. 

3. Після виконання пункту 2, управлінню комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради прийняти на свій баланс об’єкти, зазначені в підпунктах 1.1.-1.43. 

пункту 1 цього рішення, забезпечити внесення змін до реєстрів бухгалтерського обліку та 

належне утримання майна в порядку визначеному чинним законодавством України. 

4. Після виконання пункту 2, департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради прийняти на свій баланс об’єкт, зазначений в підпункті 1.44. 
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пункту 1 цього рішення, забезпечити внесення змін до реєстрів бухгалтерського обліку та 

належне утримання майна в порядку визначеному чинним законодавством України. 

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 


