
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 листопада  2019 року м. Біла Церква № 832

Про створення комісії по обстеженню виявленої
безхазяйної каналізаційної мережі (мережі
водовідведення) по вул. Івана Кожедуба, 195 в
місті Білій Церкві Київської області

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської
міської ради від 29 жовтня 2019 року № 01-16/520, відповідно до ст. 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», п. 2.3. 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, виконавчий
комітет міської ради вирішив:

1. Створити комісію по обстеженню виявленої безхазяйної каналізаційної мережі
(мережі водовідведення) по вул. Івана Кожедуба, 195 в місті Білій Церкві Київської області, у
складі:

Клочко
Марина Петрівна

- голова комісії, начальник відділу обліку комунального
майна та концесії  управління комунальної власності та
концесії Білоцерківської міської ради.

Члени комісії:

Беззубенко
Микола Васильович

- начальник району експлуатації водопровідних мереж
товариства з обмеженою відповідальністю
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» (за згодою);

Бондаренко
Світлана Юріївна

- головний інженер комунального підприємства
Білоцерківської міської ради «Муніципальне  шляхово -
експлуатаційне управління» (за згодою);

Дівінська
Ірина Федорівна

- начальник служби приєднання і розвитку комунального
підприємства Білоцерківської міської ради
«Білоцерківтепломережа » (за згодою);

Левчик Наталія
Анатоліївна

- спеціаліст  І категорії відділу обліку   комунального майна та
концесії управління комунальної  власності та концесії
Білоцерківської міської ради;
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Зіменко
Ольга Володимирівна

- голова правління об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку  «П.Запорожця, 195» (заявник) (за
згодою);

Тараненко
Євген Миколайович

головний інженер Білоцерківського районного підрозділу
приватного акціонерного товариства  «Київобленерго» (за
згодою).

2. Обстеження здійснити комісійно за Актом обстеження виявлених безхазяйних
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).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
згідно розподілу обов’язків.

Міський голова Г. Дикий


