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РІШЕННЯ

Про передачу до складу об’єкта концесії майна,
яке  перебуває  на  балансі  комунального
підприємства  Білоцерківської  міської  ради
«Білоцерківтепломережа»  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  Товариства  з
обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» від  08  грудня  2021 року № 1-03/04-3201,
відповідно до статті 27 Закону України «Про концесію», частини 5 статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», пунктів 21, 25, 48 концесійного договору від 25 березня 2013
року, рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2001 року №
396 «Про обстеження та прийняття на баланс теплопункту по бульвару 1 Травня, 6», міська рада
вирішила:

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

1.1.  Нежитлова  будівля  літ.  «А»  (теплопункт)  площею  100,4  м2 за  адресою:  бульвар
Михайла Грушевського, (колишній 1 Травня), будинок 6-б в місті Білій Церкві Київської області. 

1.2. Насос дренажний ВКС 2/26 з електродвигуном 4А 4кВт.
1.3. Насос підвищувальний холодної води К 90/35 з електродвигуном АО 13 кВт - 2 шт.
1.4.Тельфер.

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  пункт  3 «Перелік  виробничих  будівель,  що  входять  до  складу  об’єкта
концесії» Додатку  1  до  концесійного  договору  від  25  березня  2013  року  укладеного  між
Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода»
«Склад об’єкта концесії» наступним підпунктом:
№ з/п Інв. № Найменування Адреса Дата

введення
в

експлуата
цію

Площа,
м2

Ринкова вартість
об’єкта станом

на ________
без ПДВ, грн.

Нежитлова будівля літ.
«А» (теплопункт)

Київська 
область, місто 
Біла Церква, 
бульвар 
Михайла 
Грушевського, 
(колишній 1 
Травня), 
будинок 6-б

1974 100,4
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3.2.  Доповнити пункт 17 «Перелік обладнання,  що входить до складу об’єкта концесії»
Додатку 1 до концесійного договору від 25 березня 2013 року укладеного між Білоцерківською
міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Білоцерківвода» «Склад об’єкта
концесії» наступним підпунктом:
№ з/п Інв. № Найменування Дата введення

в
експлуатацію

Ринкова вартість
об’єкта станом

на ________
без ПДВ, грн.

Насос  дренажний  ВКС  2/26  з
електродвигуном 4А 4кВт

1983

Насос  підвищувальний  холодної  води  К
90/35 з електродвигуном АО 13 кВт  

1983

Насос  підвищувальний  холодної  води  К
90/35 з електродвигуном АО 13 кВт  

1983

Тельфер 1983

3.3. 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. 

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


