
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 січня 2022 року                              м. Біла Церква                                                № 01 

 

Про визначення виконавця послуг з централізованого 

водопостачання будинків по вул. Київське шосе, м. Біла Церква 

  

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 10 січня 2022 року № 15, відповідно до 

підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», з метою 

забезпечення населення Білоцерківської міської територіальної громади водопостачанням, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Визначити комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Комунальник» 

виконавцем послуг з централізованого водопостачання для будинків за адресами згідно 

додатку. 

2. Власникам будинків, що знаходяться за адресами зазначеними у додатку, укласти 

відповідні договори про надання послуг з централізованого водопостачання з комунальним 

підприємством «Комунальник», з урахуванням особливостей визначеними чинним 

законодавством України. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                Геннадій  ДИКИЙ  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету    

міської ради  

від 11. 01. 2022 р. № 01 

 

 
Перелік адрес житлових будинків яким надається послуга з централізованого 

водопостачання комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Комунальник»: 

 

- вул. Київське шосе, № 1, м. Біла Церква;  

- вул. Київське шосе, № 2, м. Біла Церква;  

- вул. Київське шосе, № 3, м. Біла Церква;  

- вул. Київське шосе, № 4, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 6, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 7, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 8, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 9, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 11, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 12, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 13, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 14, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 15, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 16, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 17, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 17а, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 18, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 19, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 20, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 22, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 23, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 24, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 25, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 26, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 27, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 29, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 30, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 31, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 32, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 33, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 34, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 36, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 38, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 39, м. Біла Церква; 

- вул. Київське шосе, № 40, м. Біла Церква. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                                         Анна ОЛІЙНИК 


	C:\Users\БЦ10\Desktop\від 11 січня\№ 01\№ 01.doc
	C:\Users\БЦ10\Desktop\від 11 січня\№ 01\Додаток.doc

