
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 258 

 

Про укладання договору зберігання майна 

 

Розглянувши протокол № 27 від 10 травня 2022 року Білоцерківського міського штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, враховуючи лист 

Вишгородської районної військової адміністрації Київської області від 10 травня 2022 року за 

№ 715/742, накази Білоцерківської районної військової адміністрації Київської області від 24 

лютого 2022 року № 02-ва «Про правовий режим»,  від 31 березня 2022 року № 34-ва «Про 

внесення змін до наказу від 24.02.2022 «02-ва «Про правовий режим»,  від 03 травня 2022 року 

№ 51-ва «Про внесення змін та доповнень до наказу начальника Білоцерківської районної 

військової адміністрації від 24.02.2022 № 1», керуючись главою 66 Цивільного кодексу 

України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», статтею 40, частиною 

шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», указами 

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, 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, 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», з метою оперативного реагування на 

надзвичайну ситуацію воєнного характеру, пов’язану із веденням активних бойових дій, що 

призвела до порушення нормальних умов життя та діяльності людей на території Київської 

області, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Доручити Управлінню капітального будівництва Білоцерківської міської ради 

(Поклажодавцю) укласти з Вишгородською районною військовою адміністрацією Київської 

області (Зберігач) договір зберігання малого автодорожнього розбірного мосту «МАРМ», 1977 

року випуску, заводський №71, вантажопідйомність 50 тон, в порядку визначеному чинним 

законодавством України. 

2. Затвердити істотні умови договору зберігання майна, вказаного у пункті 1 цього 

рішення: 

- форма договору – письмова; 

- строк зберігання – безстроковий, майно зберігається до пред’явлення вимоги про його 

повернення Поклажодавцем; 

- Зберігач користується майном за цільовим призначенням, без права передачі його в 

користування третім особам; 

- плата за зберігання – безоплатне зберігання майна. 

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

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ 


