
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
15 листопада  2018 року                             м. Біла Церква                                         № 643 

 

Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну 

власність територіальної громади міста Біла Церква газопроводів та 

обладнання від Технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

національного аграрного університету 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від  26 жовтня 2018 року № 2145, відповідно до пп. 2 п. «б»                     

ст. 30, ст.. 40  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2018 року № 2877-59-VII «Про надання згоди на 

безоплатне прийняття  у комунальну власність територіальної громади  міста Біла Церква 

газопроводів та обладнання від Технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

національного аграрного університету», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Створити та затвердити склад комісії по безоплатному  прийняттю у комунальну 

власність територіальної громади міста Біла Церква газопроводів та споруд від Технолого-

економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету,  згідно 

додатку. 

2. Комісії  провести комісійне обстеження та скласти акт обстеження газопроводів 

та споруд Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного 

університету,  а саме: 

2.1. по вул. Сквирське шосе,  20 А   в м. Біла Церква: 

-  газопровід середнього тиску підземний ПЕ Д 40х3,7 – 16,0 м; 

-  газопровід середнього тиску підземний СТ Д 32х3,2 – 12,0 м; 

-  газопровід – ввід низького тиску підземний ПЕ Д 50х2,9 – 55,0 м; 

-  кран підземний в ковері Ду 32- 1 шт; 

-  регулятор тиску газу «Тартаріні В-25» - 1 шт; 

2.2. по вул. Ярослава Мудрого, 21/2 в м. Біла Церква: 

-  газопровід – ввід середнього тиску підземний   СТ Ду 76 – 15,0 м (з надземною 

засувкою). 

3.     Комісії здійснити приймання – передачу  цих газопроводів та споруд від Технолого-

економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету за актом 

приймання – передачі відповідно до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                    Г.  Дикий 

 

 

 



 

        Додаток  

до рішення виконавчого               

комітету міської ради  

від 15.11. 2018р. 

№ 643 

 

 Склад комісії 

по  безоплатному  прийняттю у комунальну власність територіальної громади 

міста Біла Церква газопроводів та обладнання від Технолого-економічного коледжу 

Білоцерківського національного аграрного університету 

 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

- голова комісії, заступник міського голови; 

                                                                                     Члени комісії: 

  

Волинець 

Вадим Олегович 

- начальник служби підземних газопроводів Білоцерківської філії 

по експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за 

згодою); 

 

Капран  

Олена Юріївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний 

бухгалтер департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Клочко  

Марина Петрівна 

- начальник відділу обліку комунального майна та концесії 

управління комунальної власності та концесії  Білоцерківської 

міської ради; 

 

Купчинська  

Ірина  Олександрівна 

 

-  провідний інженер ВТВ Білоцерківської філії по експлуатації 

газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за згодою); 

Макійчук  

Руслан Володимирович 

- начальник управління житлового господарства департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради; 

 

Санін  

Олександр Миколайович 

- начальник служби ГРП та ШРП Білоцерківської філії по 

експлуатації газового господарства ПАТ «Київоблгаз» (за 

згодою); 

 

Шлапак  

Лариса Степанівна 

- заступник директора з адміністративно-господарської роботи 

Технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

національного аграрного університету (заявник). 

                                   

               

Керуючий справами виконавчого  

комітету  міської  ради                                                                                            С. Постівий 


