
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 784 

 

Про безкоштовну передачу колод дерев необроблених, отриманих від видалення 

аварійних та сухостійних дерев, для облаштування найпростіших укриттів та пунктів 

обігріву в Білоцерківській міській територіальній громаді 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 23 листопада 2022 року № 1549, відповідно  до 

підпункту 7  пункту  «а» частини першої статті  30, статті 40 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 

2022 року № 2119-IX, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні» від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указу Президента України від 17 травня 2022 

року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указу Президента України від 

12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18 серпня 2022 року № 2500-IX, Указу 

Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 

2022 року № 2738-IX, 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. На період дії воєнного стану в Україні надати дозвіл організаціям, які задіяні на 

роботах по видаленню аварійних  та  сухостійних  дерев, на безкоштовну передачу колод дерев 

необроблених, отриманих  від  видалення  аварійних  та  сухостійних  дерев, для облаштування 

найпростіших укриттів та пунктів обігріву в Білоцерківській міській територіальній громаді: 

1.1. комунальному підприємству Білоцерківської міської ради житлово-

експлуатаційній конторі № 1; 

1.2.  комунальному підприємству Білоцерківської міської ради житлово-

експлуатаційній конторі № 6; 



2 

1.3.  комунальному підприємству Білоцерківської міської ради житлово-

експлуатаційній конторі № 7; 

1.4. управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради; 

1.5. управлінню культури і туризму Білоцерківської міської ради; 

1.6. управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. 

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

сухостійних дерев в Білоцерківській міській територіальній громаді, проводити на підставі 

акту прийняття-передачі колод дерев необроблених, що додається. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                        Геннадій ДИКИЙ
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АКТ 

прийняття-передачі колод дерев необроблених 

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

 

 

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

______ 2022 р. № ____  __________________________________________________________,   

                                                                (назва підрядної організації) 

 

в особі представника_______________________________________________________з однієї  

сторони, передає, а____________________________________________________________ 

                                                                     (установи, організації, підприємства)                                                                         

в особі______________________________________________________________________________,                                            

з іншої сторони, приймає 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.    

  


