
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 травня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 225 

 

 

Про закріплення за товариством з обмеженою  

відповідальністю «Комфорт» прилеглої до  

центрального ринку території та дотримання   

відповідного ветеринарно-санітарного стану  

даної території 

 

Розглянувши подання начальника відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради від          

19 березня 2018 року №12-10-60, з метою поліпшення санітарного стану прилеглої до ринку 

ТОВ «Комфорт» території, її упорядкування, благоустрою та створення  комфортних умов,  а 

також більш широкого задоволення потреб населення, відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» та Правил благоустрою території м. Біла Церква, затверджених рішенням 

Білоцерківської міської ради від 11 липня 2008 року № 800 (зі змінами), виконавчий комітет 

міської ради вирішив:  
 

 1. Закріпити за товариством з обмеженою відповідальністю «Комфорт» прилеглу до 

центрального ринку територію за адресами: вул. Ярмаркова в межах  від центрального входу 

в ринок до магазину товариства з обмеженою відповідальністю «Господарочка» та по вул. 

Куценко від магазину товариства з обмеженою відповідальністю «Берегиня» до межі з кафе 

«Салерно» для  упорядкування прилеглої території відповідно до норм і правил у сфері 

благоустрою, поліпшення санітарного стану та створення комфортних умов для задоволення 

потреб населення без розміщення  торгових  зон.     

  2. Рекомендувати адміністрації ринку товариства з обмеженою відповідальністю 

«Комфорт» провести роз’яснювальну роботу з громадянами, які здійснюють торгівлю на 

прилеглих до центрального ринку територіях та звільнити її до 01.06.2018 року надавши їм 

торгові місця на території ринку.    

3. Рекомендувати Білоцерківському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Київській області, Білоцерківському міському управлінню 

головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, здійснювати 

систематичний контроль за дотриманням державного санітарно-епідеміологічного нагляду, 

благоустрою на закріплених територіях та виконання даного рішення  адміністрацією ринку. 

4. Доручити відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і 

громадського харчування міської ради, комунальній установі Білоцерківської міської ради 

«Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» та комунальному підприємству Білоцерківської 

міської ради «Муніципальна варта» здійснювати систематичний контроль за виконанням 

даного рішення в межах їхніх повноважень, визначених чинним законодавством України. 
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  5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 27 травня 2014 року № 187 «Про влаштування додаткових 

зон до території ринку ТОВ «Комфорт» та дотримання відповідного ветеринарно-

санітарного стану даної території». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

Міський голова                                                           Г.Дикий 


