
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
23 жовтня 2018 року                               м. Біла Церква                                         № 572 

 

 

Про  затвердження акту приймання-передачі  у  комунальну власність  

територіальної  громади  міста  Білої  Церкви безоплатно з державної власності 

Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління  

ДФС  у  Київській  області  нерухомого  майна,  що  знаходиться  за адресою:  

Київська  область, м. Біла Церква,  вул. Героїв Небесної Сотні, 2  

 

 

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради від  08 жовтня 2018 року № 01-16/520,  відповідно до п.п.1 п. а) ч. 1 ст. 30, ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.10 Положення про порядок 

передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», рішення Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року         

№ 2559-55-VII «Про надання згоди на безоплатну  передачу з державної власності 

Білоцерківської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у 

Київській області  до комунальної власності територіальної громади міста  Білої  Церкви  

нерухомого  майна,  що  знаходиться  за адресою: Київська область, м. Біла Церква,                     

вул. Героїв Небесної Сотні, 2», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 11 вересня 2018 року № 480 «Про створення комісії по прийняттю у комунальну 

власність територіальної громади міста Білої Церкви з державної власності Білоцерківської 

об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Київській області  

безоплатно нерухомого  майна,  що  знаходиться  за адресою: Київська область, м. Біла 

Церква,   вул. Героїв Небесної Сотні, 2», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акт приймання – передачі у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви безоплатно з  державної власності Білоцерківської об’єднаної 

державної податкової інспекції головного управління ДФС  у  Київській  області  нерухомого  

майна, а саме: цегляний гараж, що  знаходиться  за адресою: Київська область, м. Біла 

Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 2   (додається). 

                                                                 

2. Контроль   за    виконанням  цього рішення    покласти   на   заступника   міського   

голови Новогребельську І.В. 

 

 Міський голова                                                                                Г. Дикий 

 


