
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «31» березня 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 237 

 

Про демонтаж тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності, що розташована в місті Біла 

Церква по вул. Леваневського, в районі будинку № 59 

фізичної особи-підприємця Березенець Людмили Іванівни 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 29 березня 2021 року № 338/01-07, лист Департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради № 366 від 12 березня 2021 

року, 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 

міської ради від 11 липня 2008 року № 800, пунктів 2.1., 2.20., 2.21., 2.30., 2.31 Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21 жовтня 2011 року №244, пунктів 5.1., 5.3. – 5.6. Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Біла 

Церква, затвердженого рішенням міської ради від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VI, у 

зв’язку з закінченням терміну дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності № 36/05, додаткової угоди № 29 до договору оренди землі від 13  

лютого 2015 року № 20, який зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, як інше речове право від 27 березня 2015 року № 9219283,  виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності 

фізичної особи- підприємця Березинець Людмили Іванівни, площею 30,0 кв. м, що 

розташована в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, в районі будинку № 59 на 
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2. Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква» та комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта» вжити заходів, що передбачені чинним законодавством України, 

щодо демонтажу тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, 

зазначеної в пункті 1. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови  

Усенка О.П. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


