
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 жовтня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 732 

 

Про створення комісії по прийняттю в комунальну 

власність Білоцерківської міської територіальної 

громади з державної власності Міністерства оборони 

України нерухомого майна (квартир) 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 01-16/298, на підставі листа 

Квартирно – експлуатаційного відділу м. Біла Церква від 20 серпня 2021 року № 2270, наказу 

Міністерства оборони України від 11 серпня 2021 року № 240 «Про передачу квартир у 

комунальну власність територіальної громади міста Біла Церква Київської області», 

відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», частини 9 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», підпункту 5 пункту «б» частини першої статті 30, статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок передачі об’єктів 

права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

вересня 1998 року № 1482, рішення Білоцерківської міської ради від 11 жовтня 2018 року 

№ 2864-58-VII «Про затвердження Порядку утворення і роботи комісії з питань передачі 

об’єктів у комунальну власність міста Біла Церква», враховуючи рішення Білоцерківської 

міської ради від 29 серпня 2019 року № 4140-75-VІІ «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви з державної 

власності Міністерства оборони України нерухомого майна (квартир)», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Створити комісію по прийняттю у комунальну власність Білоцерківської міської 

територіальної громади з державної власності Міністерства оборони України нерухомого 

майна, а саме: 

- квартири №№ 15, 24, 60, 94 житлового будинку по вул. Шевченка, 103 в місті Білій 

Церкві Київської області; 

- квартири №№ 9, 57 житлового будинку по вул. Леваневського, 70 в місті Білій Церкві 

Київської області; 

- квартира № 41 житлового будинку по вул. Гайок, 224б в місті Білій Церкві Київської 

області, у складі: 

 

Кравець 

Анатолій Васильович 

 

- голова комісії, заступник міського голови 

 

 

Члени комісії: 

Балас 

Юрій Миколайович 

 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради житлово -  експлуатаційної контори № 7; 
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Бринюк   

Тамара Леонідівна 

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради Служба приватизації державного житлового 

фонду; 

 

Володіна 

Світлана Миколаївна 

 

- заступник начальника управління - начальник бюджетного 

відділу управління фінансів Білоцерківської міської ради; 

 

Гребенюк  

Руслан Іванович 

 

Дебольська 

Віра Іванівна 

 

- 

 

 

- 

начальник управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

 

начальник відділу обліку та розподілу житла управління 

житлового господарства департаменту житлово - 

комунального господарства Білоцерківської міської ради; 

 

Дикий 

Леонід Миколайович 

 

- інженер проєктно - кошторисної групи Квартирно – 

експлуатаційного відділу м. Біла Церква (за згодою); 

 

Дукмасова 

Анна Петрівна  

 

- головний спеціаліст відділу обліку комунального майна та 

концесії управління комунальної власності та концесії 

Білоцерківської міської ради; 

 

Жицька 

Валентина Федорівна 

 

- заступник головного бухгалтера Квартирно – 

експлуатаційного відділу м. Біла Церква (за згодою); 

 

Кабула                                      

Василь Полікарпович    

   - т.в.о. заступника начальника відділу – головного інженера 

Квартирно – експлуатаційного відділу м. Біла Церква (за 

згодою); 

Кошляк  

Юрій Миколайович     

  - начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради житлово -  експлуатаційної контори № 6; 

 

Ящук  

Олександр Іванович     

- начальник комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради житлово -  експлуатаційної контори № 1. 

 

 

2. Приймання-передачу здійснити комісійно за актом приймання - передачі відповідно 

до чинного законодавства України. 

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


