
                                                                                                                           

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3565-37-VIII 

 

Про безоплатну передачу з балансу 

комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Світанок» та комунального 

некомерційного підприємства Білоцерківської 

міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» на баланс 

комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Комунальник» майна 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., на підставі листів комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Комунальник» від 04 січня 2023 року №03 та від 

11 січня 2023 року №09, відповідно до частин першої, п’ятої статті 59, частини п’ятої статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила: 

1. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок» передати 

безоплатно з свого балансу, а комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Комунальник» прийняти на баланс майно, а саме: 

1.1. Перетворювач частоти Altivar 310 5.5 kW 380-460 V – 50/60 Hz – 2 шт. 

1.2. Перетворювач частоти Altivar 310 11 kW 380-460 V – Ф3 - 50/60 Hz – 1 шт. 

1.3. Генератор Pezal PGG 14000 – 1 шт. 

2. Комунальному некомерційному підприємству Білоцерківської міської ради «Міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» передати безоплатно з свого балансу, а 

комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Комунальник» прийняти на баланс 

майно, а саме: 

2.1. Транспортний засіб УАЗ-3962, 1995 року випуску, реєстраційний № АІ 3611 АМ. 

2.2. Транспортний засіб ВАЗ-21043, 2005 року випуску, реєстраційний № АІ 3849 АІ. 

3. Приймання - передачу майна, зазначеного в пунктах 1, 2 цього рішення, здійснити 

комісійно за актом приймання - передачі у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

4. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Комунальник» 

забезпечити внесення змін до реєстрів бухгалтерського обліку та належне утримання майна, 

зазначеного в пунктах 1, 2 цього рішення, в порядку визначеному чинним законодавством 

України. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, 

регуляторної політики, транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку 

підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового 

комплексу. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


