
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 859 

 

 

 Про затвердження акта приймання-передачі у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади газопроводів та споруд, які перебувають на балансі Білоцерківського 

виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ» 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 16 грудня 2022 року № 1712, відповідно до статті 40  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Білоцерківської міської ради 28 

липня 2022 року № 2797-31-VIII «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Білоцерківської міської територіальної громади газопроводів та споруд, які 

перебувають на балансі Білоцерківського виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ», 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 жовтня 2022 року № 679 

«Про створення комісії  по  безоплатному прийняттю у комунальну власність Білоцерківської 

міської територіальної громади газопроводів та споруд, які перебувають на балансі 

Білоцерківського виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ», виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади газопроводів та споруд, які перебувають на балансі Білоцерківського 

виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ» (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                    Геннадій ДИКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого 
комітету міської ради 
від 202_р. №

АКТ 
приймання-передачі

Комісія створена відповідно до рішення виконавчого комітету від 12 жовтня 2022 року 
№ 679 «Про створення комісії по безоплатному прийняттю у комунальну власність 
Білоцерківської міської територіальної громади газопроводів та споруд, які перебувають на 
балансі Білоцерківського виробничого підприємства «ВЕСНА» УТОГ» у складі:

Кравець - голова комісії, заступник міського голови;
Анатолій Васильович

Члени комісії:

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;

Тюхта
Людмила Миколаївна

директор Білоцерківського виробничого підприємства 
«ВЕСНА» УТОГ;

Купчинська
Ірина Олександрівна

- провідний інженер відділу оперативного планування 
Білоцерківського відділення AT «Київоблгаз»;

Макійчук
Руслан Володимирович

- начальник управління житлового господарства департаменту 
житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 
ради;

Санін 
Олександр 
Миколайович

- старший майстер групи ГРП та ШРП Білоцерківського 
відділення AT «Київоблгаз»;

Шалімов
Андрій Олександрович

- старший майстер служби експлуатації мереж Білоцерківського 
відділення AT «Київоблгаз»;

« »-/А- 2022 року провела обстеження об’єктів передачі за адресою:
місто Біла Церква вул. Северина Наливайка, 11. які належать Білоцерківському виробничому 
підприємству «ВЕСНА» УТОГ і знаходяться на балансі Білоцерківського виробничого 
підприємства «ВЕСНА» УТОГ (м. Біла Церква) і передаються у комунальну власність 
Білоцерківської міської територіальної громади.

Комісія встановила:

1. До складу об’єктів передачі входять:
- Шафовий регуляторний пункт ШП-2 з РД-50 - 1 шт.; - 7612,97 грн.
- Газопровід середнього тиску сталевий надземний Ду 50 мм - 0,0210 км; - 671,12 грн.
- Газопровід середнього тиску сталевий надземний Ду 50 мм - 0,011 км. - 351,54 грн.

2. Балансоутримувач: Білоцерківське виробниче підприємство «ВЕСНА» УТОГ (м. Біла 
Церква)



ЄДРПОУКод 
03972637

Опис майна
- Шафовий регуляторний пункт ШП-2 з РД-50 - 1 шт.;
- Газопровід середнього тиску сталевий надземний Ду 50 мм - 0,0210 км;
- Газопровід середнього тиску сталевий надземний Ду 50 мм - 0,011 км, по вул. 
Северина Наливайка. 11.

3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:
- Шафовий регуляторний пункт ШП-2 з РД-50 - 1 шт.;

Газопровід середнього тиску сталевий надземний Ду 50 мм - 0,0210 км;
Газопровід середнього тиску сталевий надземний Ду 50 мм - 0,011 км.

4. Пропозиці комісії: прийняти у комунальну власність Білоцерківської міської 
територіальної громади.

Комісія:

Кравець Анатолій Васильович

Капран Олена Юріївна

Клочко Марина Петрівна

Тюхта Людмила Миколо^

Макійчук Руслан Володимирович

Санін Олександр Миколайович

Шалімов Андрій Олександрович
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