
           

 

 

Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «___»__________ 20___ р.                    м. Біла Церква                                         № _____ 

 

 

Про створення комісії  по  безоплатному прийняттю у 

комунальну власність Білоцерківської міської територіальної 

громади мережі газопроводів, що прокладені до житлового 

будинку по вул. Леваневського, 45 А в м. Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 175, відповідно до 

підпункту 2 пункту «б» статті 30, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 30 грудня 2021 року № 2526-

25-VIII «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади мережі газопроводів, що прокладені до житлового будинку по 

вул. Леваневського, 45 А в м. Біла Церква», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

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

власність Білоцерківської міської територіальної громади мережі газопроводів, що прокладені 

до житлового будинку по вул. Леваневського, 45 А в м. Біла Церква, згідно додатку. 

2. Комісії провести комісійне обстеження та скласти акт обстеження мережі 

газопроводів, що прокладені до житлового будинку по вул. Леваневського, 45 А в м. Біла 

Церква, що знаходяться по вул. Мережна, 10, в м. Біла Церква, а саме: 

- Шафовий регуляторний пункт ШГРП-Н-01-Dival 1600 ВР-2 шт; 

- Газопровід –ввід середнього тиску сталевий  надземний Ду25 мм – 0,019 км; 

- Газопровід –ввід низького тиску сталевий  надземний Ду150 мм – 0,004 км; 

- Газопровід –ввід низького тиску сталевий  надземний Ду100 мм – 0,004 км 

(кран сталевий надземний Ду100 – 3 шт.); 

- Газопровід –ввід низького тиску ПЕ Дн 160 мм – 0,144 км; 

- Газопровід –ввід низького тиску ПЕ Дн 125 мм – 0,029 км; 

3.  Комісії здійснити приймання – передачу мережі газопроводів, що прокладені до 

житлового будинку по вул. Леваневського, 45 А в м. Біла Церква за актом приймання – 

передачі відповідно до чинного законодавства України. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


