
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 25 серпня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 587 

 

Про затвердження актів приймання-передачі гуртожитків 

з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Міська служба замовника» на баланс комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок-2000» 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 12 серпня 2021 року № 1802, відповідно до статті 40  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Білоцерківської 

міської ради від 24 червня 2021 року № 1025-14-VIII «Про визначення виконавця послуг з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій гуртожитків, які перебувають у 

комунальній власності Білоцерківської міської територіальної громади, та безоплатну 

передачу їх з балансу комунального підприємства міської ради «Міська служба замовника» на 

баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок – 2000», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 липня 2021 року № 504 «Про 

створення комісії по безоплатній передачі з балансу комунального підприємства міської ради 

«Міська служба замовника» на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок – 2000» гуртожитків, які перебувають у комунальній власності Білоцерківської 

міської територіальної громади», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акти приймання-передачі гуртожитків (за адресами вул. Клінічна, 

4/1; вул. Східна, 6; вул. Східна, 4; вул. Павліченко, 3; вул. Олеся Гончара; 10, вул. Некрасова, 

115; вул. Східна, 2; вул. Луки Долинського, 1 Б; вул. Мельника, 34; вул. Січневого прориву, 

33; вул. Шевченка, 120; вул. Молодіжна, 22; вул. Сквирське шосе, 214/2; вул. В’ячеслава 

Чорновола, 4/35; вул. Шолом Алейхема, 86; вул. Шолом Алейхема, 84; вул. Шолом Алейхема, 

82; вул. Першотравнева, 8; вул. Молодіжна, 26; вул. Київська, 60; вул. Молодіжна, 24 в м. Біла 

Церква, Київської області)  з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника» на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Світанок-2000» (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                    Геннадій ДИКИЙ 


