
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 листопада 2021 року                     м. Біла Церква                                                № 805 

 

Про демонтаж самовільно встановленого дерев’яного 

паркану за адресою: вулиця М’ясна,16, кв. 3, м. Біла Церква 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління самоврядного контролю 

Білоцерківської міської ради від 25 жовтня 2021 року №27-10/21, враховуючи звернення від 

01 жовтня 2020 року № К-3053, колективну скаргу мешканців по вулиці М’ясна та Гоголя від 

13 жовтня 2021 року № Б-3217, звернення від 18 жовтня 2021 року № Т-3180,  враховуючи акт 

обстеження земельної ділянки від 22 жовтня 2021 року № 106/10, 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, 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, з метою протидії самовільному захопленню (зайняттю) земельних 

ділянок та відновлення порушеного благоустрою території, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1. Демонтувати самовільно встановлений дерев’яний паркан за адресою: вулиця М’ясна 

б.16, кв.3, м. Біла Церква, який розміщений на частині проходу загального користування між 

вулицями М’ясна та Гоголя. 

2.  Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта»: 

2.1. надіслати копію рішення власнику дерев’яного паркану, вказаного в пункті 1 

рішення, а саме: власнику домоволодіння за адресою: вулиця М’ясна, б.16, кв.3, м. Біла Церква 

громадянці Тихоновій Ользі Василівні, для добровільного виконання (здійснення) демонтажу  

встановленого дерев’яного паркану у місячний термін; 

2.2. у разі невиконання особою, зазначеною в підпункті 2.1 пункту 2 рішення, 

добровільного демонтажу дерев’яного паркану, у встановлений термін, комунальному 

підприємству Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» спільно з комунальною 

установою Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» та 

Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції 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’єкту, зазначеного 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 


