
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 840 

 

Про демонтаж самовільно встановленого бетонного паркану та 

металевих воріт в районі бульвару Олександрійського та вулиці 

Росьової, біля центру позашкільної освіти «Соняшник», м. Біла Церква  

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради від 15 листопада 2021 року № 1718/01-07, враховуючи службову записку управління 

самоврядного контролю Білоцерківської міської ради  від 11 листопада 2021 року № 41-11/21, 
акт обстеження земельної ділянки від 06 жовтня 2021 року № 99/10, відповідно до статті 19 

Розділу ХІ Конституції України, статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 7 статті 34 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 40, 52, 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 21 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», відповідно до пунктів 3.4, 3.22 Положення управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням 

Білоцерківської міської ради від 29 квітня 2021 року № 524-12-VIIІ та пункту 4.1 Правил 

благоустрою території м. Біла Церква, затверджених рішенням міської ради від 11 липня 2008 

року № 800, з метою протидії самовільному захопленню (зайняттю) земельних ділянок та 

відновлення порушеного благоустрою території, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Демонтувати самовільно встановлений бетонний паркан та металеві ворота за 

адресою: в районі бульвару Олександрійського та вулиці Росьової, біля центру позашкільної  

освіти «Соняшник», м. Біла Церква.  

2. Доручити 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’єкта, зазначеного в пункті 1 цього 

рішення у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Усенка О.П. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


