
                                                                                                                           

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3568-37-VIII 

 

 

Про виведення (виключення) майна зі 

складу об’єкта концесії та укладення 

додаткової угоди про внесення змін до 

концесійного договору від 25 березня 2013 

року 

 

 Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., на підставі листів комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал» від 23 листопада 2022 

року № 1-04/05-53, від 24 листопада 2022 року №1-04/05-56 та листа Товариства з 

обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» від 07 лютого 2023 року № 1-03/09-344, 

відповідно до статті 27 Закону України «Про концесію», статті 25, частини першої, п’ятої 

статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 57, 60, 94  

концесійного договору від 25 березня 2013 року (зі змінами), враховуючи , міська рада 

вирішила: 

 

1. Вивести (виключити) зі складу об’єкта концесії майно, зазначене в підпункті 67 

таблиці пункту 10 «Перелік транспортних засобів, що входять до складу об’єкта концесії» 

Додатка 1 «Склад об’єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 року (зі 

змінами): 

 
№ з/п Інв. № Найменування об’єкта  Дата 

введення в 

експлуатацію 

Ринкова 

вартість 

об’єкта 

станом 

на 

31.12.2011р. 
без ПДВ, грн. 

67 32483 Автомобіль вантажний ГАЗ-33023-212 

АІ8491АТ бортовий 

18.01.2007 48748,59 

 

1.2. Вивести (виключити) зі складу об’єкта концесії майно, зазначене в підпункті 90 

таблиці пункту 16 «Перелік обладнання, що входять до складу об’єкта концесії» Додатка 1 

«Склад об’єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 року (зі змінами в 

редакції Додаткової угоди №2 від 01 квітня 2014 року «Про внесення змін до концесійного 

договору від 25 березня 2013 року»): 
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№ з/п Інв. № Найменування об’єкта  Дата 

введення в 

експлуатацію 

Ринкова 

вартість 

об’єкта станом 

на 28.02.2014р. 
без ПДВ, грн. 

90 32659 ПК-47 комплект ГБО пропан (60л)  

АІ8491АТ  

31.01.2013 4751,47 

2. Укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 

(концесіонером) Додаткову угоду №___ про внесення змін до концесійного договору від 25 

березня 2013 року, укладеного між Білоцерківською міською радою та  Товариством з 

обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА», якою внести зміни до Додатка 1 «Склад 

об’єкта концесії» до концесійного договору від 25 березня 2013 року (зі змінами), у зв’язку із 

виведенням (виключенням) майна зі кладу об’єкта концесії, зазначеного у пункті 1 цього 

рішення (проєкт якої додається). 

 

3. Уповноважити міського голову підписати від імені Білоцерківської міської ради 

Додаткову угоду № ___ про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 

року (зі змінами).  

4. 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 


