
 

 

 

  

                                                       

                                         Україна 
                                 Київська область 
  засідання постійної комісії міської ради з питань інвестицій, регуляторної 

політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, власності, 
комунального майна та приватизації 

            БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 
                   вул. Ярослава Мудрого, 15, м.Біла Церква, Київська область, 09107 

                                                  Протокол № 20 
м. Біла Церква                                                                        11 жовтня 2016  року  
вул. Ярослава Мудрого, 15 

Присутні:  
Мартинюк Сергій Іванович 
Гончар Анатолій Анатолійович 
Русс Олександр Миколайович 
Бабенко Олександр Миколайович 
Музальов Олег Олександрович  
Коробчук Володимир Васильович 
 
Голова комісії Мартинюк Сергій Іванович поставив на голосування пропозицію про 
початок роботи засідання. 
Голосували за дану пропозицію : 
за – одноголосно  

проти – 0 

утримались – 0 

За результатами голосування   розпочали роботу засідання. 

                                              Порядок денний : 
1.Розгляд проекту рішення про передачу до складу об’єкта концесії майна та укладення            
додаткової угоди  до концесійного договору від 25 березня 2013 року.  
2.Розгляд проекту рішення про безоплатну передачу з комунальної власності         
територіальної громади міста Білої Церкви у державну власність майна. 
3.Розгляд проекту рішення про передачу нерухомого майна, яке розташоване за          
адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 256. 



 

 

 

  

4.Розгляд проекту рішення про безоплатну передачу майна з балансу Білоцерківської          
міської лікарні № 2 на баланс комунального дрібно - роздрібного підприємства           
«Забота» Білоцерківської міської ради. 
5.Розгляд проекту рішення про безоплатну передачу нежитлових приміщень з балансу          
комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційних      
контор № 1, № 6, № 7 на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської             
ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» (копії додаються). 
6.Розгляд проекту рішення про передачу до складу об’єкта концесії зовнішніх мереж           
водопостачання та водовідведення, що прокладені до новозбудованого житлового        
будинку № 101 по бульвару Олександрійському (колишньому 50-річчя Перемоги) в          
місті Білій Церкві Київської області та укладення додаткової угоди до концесійного           
договору від 25 березня 2013 року. 
7.Розгляд експертного висновку до проекту рішення виконавчого комітету        
Білоцерківської міської ради «Про внесення змін до Правил приймання стічних вод           
підприємств у систему каналізації м. Біла Церква, затверджених рішенням виконавчого          
комітету Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2013 року № 424». 

8.Розгляд експертного висновку до проекту рішення виконавчого комітету        
Білоцерківської міської ради «Про затвердження умов конкурсу з перевезення         
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Білої Церкви». 

9.Розгляду проекту рішення “Про безоплатну передачу майна з балансу комунального          
підприємства Білоцерківської міської ради “Білоцерківський міський парк культури та         
відпочинку ім. Т.Г. Шевченка” на баланс Білоцерківської школи мистецтв №1 відділу           
культури і туризму Білоцерківської міської ради”.  

10.Розгляд проекту рішення “Про надання дозволу на продаж автотранспортного         
засобу, який перебуває на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської         
ради “Білоцерківтепломережа”. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію - затвердити порядок денний з 
урахуванням додаткових питань, які надійшли. 
Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

 

Слухали 1 : заступника начальника управління комунальної власності та концесії          
Гребенюка Руслана Івановича, щодо розгляду проекту рішення “ Про передачу до           
складу об’єкта концесії майна та укладення додаткової угоди до концесійного          
договору від 25 березня 2013 року ”.  

Голосували :  за - одноголосно 



 

 

 

  

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний проект            
рішення. 

Слухали 2 : заступника начальника управління комунальної власності та концесії          
Гребенюка Руслана Івановича, щодо розгляду проекту рішення “Про безоплатну         
передачу з комунальної власності територіальної громади міста Білої Церкви у          
державну власність майна “. 
Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний проект            
рішення. 

Слухали 3 : заступника начальника управління комунальної власності та концесії          
Гребенюка Руслана Івановича, , щодо розгляду проекту рішення “Про передачу          
нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе,            
256 ”. 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний проект            
рішення. 

Слухали 4 : заступника начальника управління комунальної власності та концесії          
Гребенюка Руслана Івановича, , щодо розгляду проекту рішення “Про безоплатну          
передачу майна з балансу Білоцерківської міської лікарні № 2 на баланс комунального            
дрібно - роздрібного підприємства «Забота»Білоцерківської міської ради”. 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний проект            
рішення. 

Слухали 5 : Директора КП БМР “Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви”           
Атаманчука Назарія Володимировича, щодо розгляду проекту рішення “Про        
безоплатну передачу нежитлових приміщень з балансу комунальних підприємств        
Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційних контор № 1, № 6, № 7 на баланс             



 

 

 

  

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного       
розвитку Білої Церкви» (копії додаються)”. 

Пропозиція Русса Олександра Миколайовича - всі нежитлові приміщення без         
виключення передати з балансу комунальних підприємств Білоцерківської міської ради         
житлово-експлуатаційних контор № 1, № 6, № 7 на баланс комунального підприємства            
Білоцерківської міської ради “Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви”. 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний проект            
рішення. 

Слухали 6 : заступника начальника управління комунальної власності та концесії          
Гребенюка Руслана Івановича, щодо розгляду проекту рішення “Про передачу до          
складу об’єкта концесії зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, що         
прокладені до новозбудованого житлового будинку № 101 по бульвару         
Олександрійському (колишньому 50-річчя Перемоги) в місті Білій Церкві Київської         
області та укладення додаткової угоди до концесійного договору від 25 березня 2013            
року ”. 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний           
проект рішення. 

Слухали 7 : заступника начальника юридичного відділу ТОВ “Білоцерківвода”         
Шутенко Вікторію Володимирівну, щодо розгляду експертного висновку до проекту         
рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про внесення змін до          
Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Біла Церква,           
затверджених рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25         
грудня 2013 року № 424». 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Затвердити експертний висновок. 

Слухали 8 : Керуючого справами виконавчого комітету міської ради Свірського          
Максима Сергійовича, щодо розгляду експертного висновку до проекту рішення         
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради «Про затвердження умов конкурсу         



 

 

 

  

з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Білої          
Церкви». 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Затвердити експертний висновок з правкою в пункті 3.1. Змінити з 10             
років на 7 років. 

Слухали 9: заступника начальника управління комунальної власності та концесії         
Гребенюка Руслана Івановича, щодо розгляду проекту рішення «Про безоплатну         
передачу майна з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради          
«Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка » на баланс            
Білоцерківської школи мистецтв №1 відділу культури і туризму Білоцерківської         
міської ради».  

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний проект            
рішення. 

Слухали 10 : заступника начальника управління комунальної власності та концесії          
Гребенюка Руслана Івановича, щодо розгляду проекту рішення “Про надання дозволу          
на продаж автотранспортного засобу, який перебуває на балансі комунального         
підприємства Білоцерківської міської ради “Білоцерківтепломережа”. 

Голосували :  за - одноголосно 

                         проти - 0 

                         утримались - 0 

Вирішили : Винести на розгляд сесії з рекомендацією комісії підтримати даний проект            
рішення. 

 

Голова комісії            С.І Мартинюк  
 
Секретар комісії                                                      А.А Гончар  
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 


