
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 березня  2018 року                       м. Біла Церква                                               № 104 

 

 

Про безкоштовну передачу колод дерев  

необроблених,  отриманих від видалення  

аварійних та сухостійних дерев   

в місті Біла Церква 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 01 березня 2018 року № 364, відповідно  до підпункту 

197.1.16  пункту 197.1 ст. 197  Податкового   кодексу  України,   підпунктів  5, 7  пункту  

«а» ст. 30,  ст. 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Наказу 

Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального  господарства 

України від 10 квітня 2006 року № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на безкоштовну передачу комунальному підприємству 

Білоцерківської міської ради «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг» колод дерев 

необроблених, отриманих  від  видалення  аварійних  та  сухостійних  дерев  в  місті  

Біла Церква.  

2. Передачу колод дерев необроблених, отриманих від видалення аварійних та 

сухостійних дерев в місті Біла Церква, проводити на підставі акту прийняття-передачі 

колод дерев необроблених, що додається. 

3. Рішення  виконавчого  комітету  Білоцерківської  міської  ради від 23 січня 

2018 року № 37 «Про безкоштовну передачу колод дерев необроблених, отриманих від 

видалення аварійних та сухостійних дерев в місті Біла Церква» визнати таким, що 

втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Гнатюка В.В. 

Міський голова                                                                               Г. Дикий 

 



  Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 13 березня 2018р. №104 

 

АКТ 

прийняття-передачі колод дерев необроблених 

 
«____»___________ 20___ р.                                                                                м. Біла Церква 

 

 

На підставі  рішення  виконавчого  комітету  Білоцерківської  міської  ради  від  "___" 

______ 2018 р. № ____  комунальне підприємство Білоцерківської міської ради 

«Спецкомбінат з надання ритуальних послуг», в особі представника 

_______________________________________________________   з однієї сторони, приймає, 

а____________________________________________________________            в особі                                                                                                                                                      

                                                                         (назва підрядної організації) 

_____________________________________________________________________,  з іншої 

сторони передає колоди дерев необроблених в кількості, наведеної у таблиці нижче: 

   

     

ПЕРЕДАВ ПРИЙНЯВ Примітка 

Деревина  

(опис, стан) 

Кількість (м3) Деревина (опис, 

стан) 

Кількість (м3) 

1 2 3 4 5 

     

Колоди дерев 

необроблених 

 

 

    

 

Загальна кількість деревини, що передається:(___________) м3, 

______________________________________________________________________________. 

 

 

ПРИЙНЯВ: __________________ 
(посада) 

__________________ 
(підпис) 

_________________

_________ 
(прізвище та ініціали) 

   м.п.    

    

ПЕРЕДАВ: __________________ 
(посада) 

__________________ 
(підпис) 

_________________

___________ 
(прізвище та ініціали) 

  м.п.    

  

 


