
                                                                                                                           

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3572-37-VIII 

 

Про передачу до складу об’єкта концесії майна, а 

саме: зовнішні водопровідні мережі та мережі 

водовідведення багатоквартирних житлових 

будинків та вуличних мереж, які розташовані в 

місті Білій Церкві, Київської області та 

укладення додаткової угоди про внесення змін до 

концесійного договору від 25 березня 2013 року 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., лист Товариства з обмеженою 

відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» щодо згоди на прийняття до складу об’єкта концесії 

майна від 17 січня 2023 року №1-03/02-152, відповідно до статті 27 Закону України «Про 

концесію», частини першої, п’ятої 59, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 21, 25, 48 концесійного договору від 25 березня 2013 

року (зі змінами), рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року №50-05-VІІІ 

«Про безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади безхазяйних об’єктів, а саме: водопровідних та каналізаційних (мереж 

водовідведення) мереж, які розташовані в місті Білій Церкві Київської області», міська рада 

вирішила: 

1. Передати відповідно до чинного законодавства України з балансу управління 

комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА» до складу об’єкта концесії майно - зовнішні 

водопровідні мережі та мережі водовідведення багатоквартирних житлових будинків та 

вуличних мереж, а саме: 

1.1. зовнішні водопровідні мережі багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

провулок Петра Калнишевського, 3 в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.2. зовнішні водопровідні мережі багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вулиця Івана Кожедуба, 30а в місті Білій, Церкві Київської області; 

1.3. зовнішні водопровідні мережі багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вулиця Івана Кожедуба, 39а в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.4. зовнішні водопровідні мережі багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вулиця Січневого прориву, 21 в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.5. зовнішня вулична мережа водовідведення за адресою: вулиця Гоголя в місті Білій 

Церкві, Київської області; 

1.6. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вулиця Архипа Люльки, 53а в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.7. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вулиця Павліченко, 10 в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.8. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вулиця Павліченко, 45 в місті Білій Церкві, Київської області; 
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1.9. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку за адресою: 

вулиця Павліченко, 65 в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.10. зовнішні мережі водовідведення по вулиці Уласа Самчука від №2 до вулиці Героїв 

УПА в місті Білій Церкві, Київської області (каналізаційна мережа діаметром 300 мм від 

вулиці Уласа Самчука); 

1.11. зовнішні мережі водовідведення по вулиці Уласа Самчука від №2 до вулиці Героїв 

УПА в місті Білій Церкві, Київської області (каналізаційна мережа діаметром 200 мм від 

вулиці Козачої ради); 

1.12. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку по вулиці 

Уласа Самчука, 10 в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.13. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку по вулиці 

Уласа Самчука, 8 в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.14. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку по вулиці 

Уласа Самчука, 1 в місті Білій Церкві, Київської області; 

1.15. зовнішні мережі водовідведення багатоквартирного житлового будинку по вулиці 

Уласа Самчука, 2 в місті Білій Церкві, Київської області. 

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 14 «Перелік передавальних пристроїв (водопровідних мереж), що 

входять до складу об’єкта концесії» Додатку 1 до концесійного договору від 25 березня 2013 

року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» «Склад об’єкта концесії» наступними підпунктами: 

№ 

з/п 

Інвента

рний 

номер 

Споруди 
Рік 

побудови 

Ринкова вартість 

об’єкта станом 

на ________ 

без ПДВ, грн. 

  Зовнішні водопровідні мережі 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: провулок Петра Калнишевського, 

3 в місті Білій Церкві, Київської області 

  

  Зовнішні водопровідні мережі 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вулиця Івана Кожедуба, 30а в місті 

Білій Церкві, Київської області 

  

  Зовнішні водопровідні мережі 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вулиця Івана Кожедуба, 39а в місті 

Білій Церкві, Київської області 

  

  Зовнішні водопровідні мережі 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вулиця Січневого прориву, 21 в 

місті Білій Церкві, Київської області. 

  

3.2. Доповнити пункт 15 «Перелік передавальних пристроїв (каналізаційних мереж), що 

входять до складу об’єкта концесії» Додатку 1 до концесійного договору від 25 березня 2013 

року між Білоцерківською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» «Склад об’єкта концесії» наступними підпунктами: 
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№ 

з/п 

Інвентар

ний 

номер 

Споруди 
Рік 

побудови 

Ринкова вартість 

об’єкта станом 

на ________ 

без ПДВ, грн. 

  Зовнішня вулична мережа водовідведення за 

адресою: вулиця Гоголя в місті Білій Церкві, 

Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вулиця Архипа Люльки, 53а в місті 

Білій Церкві, Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вулиця Павліченко, 10 в місті Білій 

Церкві, Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вулиця Павліченко, 45 в місті Білій 

Церкві, Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку за 

адресою: вулиця Павліченко, 65 в місті Білій 

Церкві, Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення по вулиці 

Уласа Самчука від №2 до вулиця Героїв УПА в 

місті Білій Церкві, Київської області 

(каналізаційна мережа діаметром 300 мм від 

вулиці Уласа Самчука) 

  

  Зовнішні мережі водовідведення по вулиці 

Уласа Самчука від №2 до вулиці Героїв УПА в 

місті Білій Церкві, Київської області 

(каналізаційна мережа діаметром 200 мм від 

вулиці Козачої ради) 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку по 

вулиці Уласа Самчука, 10 в місті Білій Церкві, 

Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку по 

вулиці Уласа Самчука, 8 в місті Білій Церкві, 

Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку по 

вулиці Уласа Самчука, 1 в місті Білій Церкві, 

Київської області 

  

  Зовнішні мережі водовідведення 

багатоквартирного житлового будинку по 

вулиці Уласа Самчука, 2 в місті Білій Церкві, 

Київської області 

  

3.3. Вартість майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, визначити шляхом 

проведення незалежної експертної оцінки. 
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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 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 


