
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 21 квітня 2022 року                              м. Біла Церква                                              № 212 

 

Про заборону стихійної торгівлі на території 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку начальника відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради № 12-10-

21 від 19 квітня 2022 року, відповідно до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закону України 

«Про молоко та молочну продукцію», Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», статей 30, 40, частини шостої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», Указів 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, від 18 квітня 2022 року № 

259 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», з метою ліквідації наслідків 

осередків несанкціонованої (стихійної) торгівлі на території Білоцерківської міської 

територіальної громади у невстановлених для цього місцях, якісного покращення 

благоустрою, недопущення інфекційних захворювань та незручностей, які створює 

несанкціонована торгівля продуктами харчування на території Білоцерківської міської 

територіальної громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Заборонити стихійну торгівлю з рук на вулицях, площах, зупинках, пішохідних 

доріжках, тротуарах, газонах, перехрестях, прилеглих ділянках до житлових будинків, 

скверах з машин та інших невстановлених та спеціально необладнаних для цього місцях на 

території Білоцерківської міської територіальної громади.  

2. Суб’єктам господарювання, що забезпечують функціонування міських ринків, інших 

обʼєктів торгівлі, постійно вживати дієвих заходів щодо протидії та ліквідації 

несанкціонованої (стихійної) торгівлі на прилеглих територіях до ринків та інших об’єктах 

торгівлі. 

3. Білоцерківському районному управлінню поліції Головного управління Національної 

поліції України в Київській області, Батальйону патрульної поліції у м. Біла Церква 

Управління патрульної поліції України в Київській області Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України, комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»: 

3.1. проводити роз’яснювально-профілактичну роботу з громадянами щодо 

недопущення порушень чинного законодавства України у сфері торгівлі та благоустрою, 

попереджати про адміністративну відповідальність; 
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3.2. вживати передбачені законодавством України заходи щодо громадян, які 

порушують встановлену цим рішенням заборону здійснювати торгівлю у невизначених для 

цього місцях на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

4. Рішення набирає чинності з 26 квітня 2022 року. 

5. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                              Геннадій ДИКИЙ 


