
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 21 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 215 

 

Про демонтаж прилеглих до бетонної огорожі військової 

частини А 3122 металевих гаражів № 14, № 15, № 15А, № 16, 

№ 17, № 18, № 19, розташованих в районі житлового будинку 

№ 4 по вулиці Річкова в місті Біла Церква, Київської області  

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 19 квітня 2022 року № 465, 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», 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, Правил благоустрою 

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

2008 року № 800 (із змінами), враховуючи протокол Білоцерківського міського штабу з 

ліквідації надзвичайної ситуації воєнного характеру від 16 квітня 2022 року № 24, з метою 

своєчасного реагування на зміни обстановки, підтримання військової частини А 3122 в 

готовності до виконання завдань за призначенням та організації охорони та оборони 

території військової частини А 3122, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Демонтувати прилеглі до бетонної огорожі військової частини А 3122 металеві 

гаражі № 14, № 15, № 15А, № 16, № 17, № 18, № 19, які розташовані в районі житлового 

будинку № 4 по вулиці Річкова в місті Біла Церква, Київської області. 

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

Біла Церква»: 

2.1. надіслати копію цього рішення власникам (користувачам) гаражних споруд, 

вказаних в пункті 1 цього рішення, для добровільного виконання (здійснення) демонтажу 

гаражних споруд до 25 квітня 2022 року; 

2.2. у разі невиконання власниками (користувачами) гаражних споруд, вказаних в 

пункті 1 цього рішення, добровільного демонтажу гаражних споруд, у встановлений термін, 

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 у Київській області (за згодою) вжити належних заходів, щодо такого 

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

виконавчого комітету. 
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3. Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

здійснити оплату за виконані роботи з демонтажу гаражних споруд 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 


