
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 199 

 

Про демонтаж самовільно встановлених металевих споруд, 

розміщених на території Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 21 Білоцерківської міської ради 

Київської області по вул. Некрасова, 127 в м. Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 12 квітня 2022 року № 451, відповідно до Цивільного кодексу 

України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою 

території м. Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 11 липня 

2008 року № 800 (із змінами), з метою протидії самовільному захопленню (зайняттю) 

земельних ділянок, впорядкування розміщення тимчасових (металевих) гаражів та 

відновлення порушеного благоустрою території, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Демонтувати самовільно встановлені металеві споруди, які розміщені на 

території Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Білоцерківської міської 

ради Київської області по вул. Некрасова, 127 в м. Біла Церква. 

2. Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква»: 

2.1.  здійснити заходи щодо пошуку власників (користувачів) самовільно 

встановлених металевих споруд, вказаних в пункті 1 рішення; 

2.2.  повідомити власників (користувачів) самовільно встановлених металевих 

споруд про прийняте рішення та надати їм копію цього рішення для добровільного виконання 

демонтажу металевих споруд, вказаних в пункті 1 рішення, у 7-ми денний термін; 

2.3. у разі невиконання власниками (користувачами) металевих споруд, вказаних в 

пункті 1 рішення, добровільного демонтажу металевих споруд, у встановлений термін або 

якщо власників (користувачів) металевих споруд не розшукано (власники невідомі), 

комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла 

Церква» спільно з комунальним підприємством Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» та  Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної 

поліції України в Київській області (за згодою) вжити належних заходів, щодо такого 

демонтажу у межах чинного законодавства, рішень Білоцерківської міської ради та її 

виконавчого комітету. 

3. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської 

ради здійснити оплату за виконані роботи з демонтажу об’єктів, зазначених в пункті 1 цього 

рішення у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський  голова                                                                          Геннадій ДИКИЙ  


