
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

« 13 »  лютого 2018  року                          м. Біла Церква                                         № 71 

 

Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність 

територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно мереж 

зовнішнього освітлення, які розташовані за адресою: Київська 

область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, 11  

 

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради від  23 січня 2018 року № 01-16/55,  відповідно до п. 2.4. розділу 2 Положення 

про виявлення, обстеження водопровідних, каналізаційних (мереж водовідведення), місцевих 

(розподільчих) теплових мереж, зливної (дощової) каналізації, об’єктів зовнішнього 

освітлення та інженерних мереж – електроустановок (трансформаторних підстанцій, 

повітряних ліній, кабельних ліній) їх облік та прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Білої Церкви, затвердженого рішенням міської ради від 05 

травня 2016 року № 139-10-VІІ, підпункту 1 пункту а статті 30 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Створити комісію по прийняттю у комунальну власність територіальної громади 

міста Білої Церкви безхазяйного об’єкту, який перебуває на обліку в управлінні комунальної 

власності та концесії Білоцерківської міської ради, а саме: мережі зовнішнього освітлення, які 

розташовані за адресою: Київська область, місто Біла Церква, бульвар Олександрійський, 11 

згідно додатку, у складі: 

 

Новогребельська            -  голова комісії, заступник міського голови   

Інна    Володимирівна                         

                                                                                

                                           Члени комісії: 

 

Биба Анатолій             - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради   

Володимирович             «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»; 

                             

Гребенюк Руслан        -  начальник управління комунальної власності та концесії  

Іванович                          Білоцерківської міської ради; 

 

Клочко Марина          -  начальник відділу обліку комунального майна та концесії  

Петрівна                         управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської           

                                         ради; 

                                

Пахольчук Олексій     - директор технічний товариства з обмеженою відповідальністю 

Іванович                         «БІЛОЦЕРКІВВОДА»  (за згодою); 

                                           



 

 

Савченко Олег           -  в.п. начальника  управління житлового господарства департаменту  

Іванович                        житлово-комунального господарства Білоцерківської міської  

                                        ради; 

 

Тараненко Євген        - головний інженер Білоцерківського РП ПрАТ «Київобленерго»  

Миколайович                (за згодою). 

 

  2. Прийняття здійснити комісійно за актом прийняття відповідно до чинного 

законодавства України 

                                                                 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

Міський голова                                                                                Г. Дикий 

  



 

 

                                                                                                             Додаток 

                                                                                                  до рішення виконавчого комітету   

                                                                                                  міської ради 

                                                                                                  від 13  лютого  2018 року  № 71 

                                                                                                              

 

  

 

Безхазяйний об’єкт, а саме: мережі зовнішнього освітлення, які розташовані за адресою: 

Київська область,  м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 11 складається із: 

 

Мережа 1:   

- металеві опори – 5 шт.; 

- світильники паркові форма «Шар» – по 3 шт. на кожній опорі; 

- кабельна лінія прокладена під землею  – приблизно 93 м. 

Мережа 2:   

- металеві опори – 4 шт.; 

- світильники паркові форма «Шар» – по 2 шт. на кожній опорі; 

- кабельна лінія прокладена під землею  – приблизно 56 м. 

Мережа 3:      

- металеві опори – 8 шт.; 

- світильники паркові форма «Фонарь» – по 3 шт. на кожній опорі; 

- кабельна лінія прокладена під землею  – приблизно 80 м. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                               С. Постівий         

 


