
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 201 

 

Про демонтаж самовільно встановленого металевого гаража (споруди), 

який розміщено на території земельної ділянки комунальної власності за 

адресою: вулиця Леваневського, 26а в місті Біла Церква, Київської області 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 11 квітня 2022 року № 234/01-07, відповідно до Цивільного 

кодексу України, Земельного кодексу України, статті 40, частини шостої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», 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 від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про введення 

воєнного стану в Україні», 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, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 

року № 145, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 

457/19195, Правил благоустрою території м. Біла Церква, затверджених рішенням 

Білоцерківської міської ради від 11 липня 2008 року № 800, Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Біла Церква, затверджених 

рішенням Білоцерківської міської ради від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VІ, враховуючи 

протокол комісії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 жовтня 2021 року № 19 «Про вжиття 

невідкладних заходів щодо демонтажу незаконно збудованих, або збудованих в порушення 

законодавчих актів в межах охоронної зони навколо шляхопроводу мостового типу над 

залізницею по проспекту Князя Володимира», з метою недопущення виникнення 

надзвичайних та диверсійних ситуацій в підмостовій зоні шляхопроводу мостового типу над 

залізницею по проспекту Князя Володимира, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Демонтувати самовільно встановлений металевий гараж (споруду), який розміщено 

на території земельної ділянки комунальної власності за адресою: вулиця Леваневського, 26а 

в місті Біла Церква, Київської області, кадастровий номер земельної ділянки – 

3210300000:07:001:0035. 

2. Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста 

Біла Церква» та комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта» вжити заходів, що передбачені чинним законодавством України щодо демонтажу 

самовільно встановленого металевого гаражу (споруди), зазначеної в пункті 1 цього рішення. 

3. Приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», як утримувачу інженерних комунікацій, в разі підключення цієї 
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споруди до мереж енергопостачання, забезпечити відключення мереж від самовільно 

встановленого металевого гаража (споруди), зазначеної в пункті 1 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


