
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня 2022 року                                                               № 3297-35-VIII 

 

Про надання згоди на безоплатне 

прийняття в комунальну власність 

Білоцерківської міської територіальної 

громади від Міжнародної організації з 

міграції майна 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до Меморандуму про 

співпрацю між Міжнародною організацією з міграції та Білоцерківською міською радою від 

14 листопада 2022 року та керуючись частинами першої, п’ятої статті 59, частини другої 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання 

допомоги і комунальних послуг на території Білоцерківської міської територіальної громади 

внутрішньо переміщеним особам, особам, які повертаються до місць постійного проживання 

та іншим особам, що постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації щодо 

України, міська рада вирішила: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади від Міжнародної організації з міграції майна, а саме: 

№ Item / Предмет 
Unit / 

одиниця  

Q-ty / 

К-ть 

Unit Price, 

UAH excl. 

VAT / Ціна 

за одиницю, 

грн, без 

ПДВ 

Total price, 

UAH, excl. 

VAT / 

Вартість, 

грн, без 

ПДВ  

1 

FLYGT repair kit for the pump unit FLYGT 

3300/665-0461020 / Ремкомплект для 

насосного агрегату FLYGT FLYGT 

3300/665-0461020 

Pcs / шт 1 109,830 109,830 

2 

FLYGT repair kit for the pump unit FLYGT 

3202.180 – S0680073 / 

Ремкомплект для насосного агрегату 

FLYGT FLYGT 3202.180 – S0680073 

Pcs / шт 1 211,776 211,776 

3 

FLYGT Impeller lock (clamp 55X85 RFN 

7012) / FLYGT Блокування робочого 

колеса (замикаючий пристрій 55X85 RFN 

7012) 

Pcs / шт 1 6,636 6,636 

4 NBR O-Ring / Кільце зношувальне NBR Pcs / шт 1 14,340 14,340 



2 

 

5 

Polyethylene pipes for cold water supply – 

outer diameter 160x9.5 mm / Труби 

поліетиленові для подачі холодної води – 

зовнішній діаметр 160х9,5 мм 

m / м 125 651.70 81,462.50 

6 

Polyethylene elbow diameter 160 mm /90 

degrees / Колiно з полiетилену дiам. 160 

мм /90 град. 

PCS. / 

шт 
1 2,047.87 2,047.87 

7 
Transition (reduction) cast iron flange / 

Перехід (редукція) чавунний фланцевий 

PCS. / 

шт 
1 5,619.13 5,619.13 

8 

Cast iron manhole for wells, heavy T (C250) 

/ Люк чавунний для колодязів важкий 

Т(С250) 

PCS. / 

шт 
3 5,100.00 15,300.00 

9 
Cast-iron flanged tee / Трійник чавунний 

фланцевий 

PCS. / 

шт 
1 7,133.85 7,133.85 

10 
Cast iron flanged crosspiece / Хрестовина 

чавунна фланцева 

PCS. / 

шт 
2 9,723.54 19,447.08 

11 

Flange adaptor diameter 110 mm for PE 

pipes / Буртовi втулки дiам. 110 мм для 

ПЕ труб 

unit / шт 2 210.00 420.00 

12 
Flange for sleeve DN 110 / Фланець під 

втулку Ду 110 

PCS. / 

шт 
3 585.00 1,755.00 

13 
Flange adaptor diameter 160 mm / Буртовi 

втулки дiам. 160 мм для ПЕ труб 
unit / шт 7 351.00 2,457.00 

14 
Flange for sleeve DN 160 / Фланець під 

втулку Ду 160 

PCS. / 

шт 
7 870.00 6,090.00 

15 
Flat welded flanges made of VSt3sp2 / 

Фланці пласкі приварні із сталі ВСт3сп2 

PCS. / 

шт 
2 1,800.00 3,600.00 

16 

Flanged cast iron gate valve with rubberized 

wedge and handwheel, DN200 / Засувка 

чавунна фланцева з гумованим клином 

unit / шт 2 10,800.00 21,600.00 

17 

Flanged cast iron gate valve with rubberized 

wedge and handwheel, DN100 / Засувка 

чавунна фланцева з гумованим клином 

unit / шт 4 5,100.00 20,400.00 

18 

Underground fire hydrants cast iron H=1.25 

m / Гідрант пожежний підземний 

чавунний H=1,25 м 

unit / шт 1 8,400.00 8,400.00 

19 
Pass-through (double) hydrant support / 

Підставка під гідрант прохідна (подвійна) 
unit / шт  1 3,300.00 3,300.00 

20 
PE external sewer pipes / Труби зовнішньої 

каналізації ПЕ 
m / м 158 2,032.34 321,109.72 

21 

Light cast-iron hatch for wells L(A15) / 

Люк чавунний для колодязів легкий 

Л(А15)  

pc / шт 5 3,900.00 19,500.00 

22 
PE external sewer pipes / Труби зовнішньої 

каналізації ПЕ 
m / м 148 2,032.34 300,786.32 

23 

Light cast-iron hatch for wells L(A15) / 

Люк чавунний для колодязів легкий 

Л(А15)  

pc / шт  5 3,900.00 19,500.00 

 Total UAH / Всього, грн: 1202,510.47 

 

2. Приймання-передачу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, здійснити за актом 

приймання-передачі у відповідності до вимог чинного законодавства України. 



3 

 

3. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» 

прийняти на баланс майно, зазначене в пункті 1 цього рішення, забезпечити внесення змін до 

реєстрів бухгалтерського обліку та належне його утримання, в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 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 


