
                                                                                                                           

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3545-37-VIII 

 

Про надання дозволу на використання та відпуск матеріальних  

цінностей з матеріального резерву об’єктового рівня для  

комунального підприємства Білоцерківської міської ради  

«Білоцерківтепломережа» 

 

Розглянувши подання міського голови, відповідно статей 25, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 98 Кодексу цивільного захисту України, Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775, Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 (зі змінами), рішення протокольного засідання Експертної комісії з визначення рівня 

та класів надзвичайної ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 24 

лютого 2022 року № 3-22, протоколу від 17 січня 2023 року № 1 чергового засідання комісії 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій, рішення Білоцерківської міської ради від 28 грудня 2022 року № 

3407-36- VIII «Про внесення змін до Програми надання безповоротної фінансової допомоги 

шляхом поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» на 2022 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 28 червня 2022 року № 384, шляхом викладення її в новій 

редакції », з метою використання матеріальних резервів в умовах воєнного стану, міська рада 

вирішила: 

1. Дозволити відпуск та використання матеріальних цінностей з матеріального резерву 

об’єктового рівня комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа», а саме: 

 Труба сталева прямошовна (820-68 м.п.) 

 Труба сталева електрозварна прямошовна (ДУ 15-325,2550 м.п) 

 Труби сталеві попередньо ізольовані (ДУ 530-48 м.п., ДУ 63-70м.п)  

 Дизельні генератори (ДГУ) в кількості 8 штук для котелень Білоцерківської 

міської територіальної громади, а саме по об'єктах КП БМР «БЦТМ» за 

наступними адресами: по вулиці Яросла Мудрого, 49, вулиці Василя Стуса,41, 

вулиці Софії Русової, 496, вулиці Марії Примаченко,846, провулок Чапаєва,116, 

вулиці Шкільна,13а, вулиці Шевченка,69, вулиці Архипа Люльки, 9а та за 

потреби на інші котельні підприємства.  

 Зварювальний апарат інвертор (275А, електрод 1,6-5 мм) в кількості 10 штук 

 Компресор (2-щх циліндровий, ресівер 50,0л., 10 бар, 22B малошумний) в 

кількості 10 штук  

https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/3407-36-viii_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_nadannia_bezpovorotnoi_finansovoi_dopomohy_shliakhom_popovnennia_statutnoho_kapitalu_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivteplomerezha__na_2022_rik__zatverdzhenoi_rishenniam_vykonavch/119867.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/3407-36-viii_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_nadannia_bezpovorotnoi_finansovoi_dopomohy_shliakhom_popovnennia_statutnoho_kapitalu_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivteplomerezha__na_2022_rik__zatverdzhenoi_rishenniam_vykonavch/119867.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/3407-36-viii_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_nadannia_bezpovorotnoi_finansovoi_dopomohy_shliakhom_popovnennia_statutnoho_kapitalu_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivteplomerezha__na_2022_rik__zatverdzhenoi_rishenniam_vykonavch/119867.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/3407-36-viii_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_nadannia_bezpovorotnoi_finansovoi_dopomohy_shliakhom_popovnennia_statutnoho_kapitalu_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivteplomerezha__na_2022_rik__zatverdzhenoi_rishenniam_vykonavch/119867.zip
https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/3407-36-viii_pro_vnesennia_zmin_do_prohramy_nadannia_bezpovorotnoi_finansovoi_dopomohy_shliakhom_popovnennia_statutnoho_kapitalu_komunalnomu_pidpryiemstvu_bilotserkivskoi_miskoi_rady_bilotserkivteplomerezha__na_2022_rik__zatverdzhenoi_rishenniam_vykonavch/119867.zip


 Генераторна установка зварювальна (бензинова, 200м-115 кВт зі стартером) в 

кількості 8 штук  

 Електроди АНО (д.3-д.4, 2000кг.)  

 Засувки 30ч6бр Ду50-ДУ300 в кількості 46 штук,  

 Фланці ДУ50-ДУ300 в кількості 48 штук,  

 Крани ДУ15- Ду50 в кількості 200штук  

 Пересувна модульна котельня потужністю (в тому числі проектні роботи) 400к Вт 

в кількості 2 штуки. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, 

регуляторної політики, торгівлі, послуг розвитку підприємництва, власності, та комунального 

майна та приватизації. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


