
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 20 травня 2022 року                            м. Біла Церква                                         № 288 

 

Про демонтаж металевих конструкцій з навісом, які призначені для 

подальшого самовільного встановлення тимчасових споруд, що 

розміщені в м. Біла Церква по вул. Леваневського, в районі перехрестя 

з вул. Митрофанова, в напрямку руху транспорту до центру міста 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 11 травня 2022 року № 256/01-07, відповідно до Цивільного 

кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, 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 1.3, 3.1, 11.1, підпункту 15.1.1 

пункту 15.1 Правил благоустрою території м. Біла Церква, затверджених рішенням 

Білоцерківської міської ради від 11 липня 2008 року № 800, згідно листа комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» від 08 квітня 

2022 року № 242, акту обстеження тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності, та/або малих архітектурних форм розміщеної/встановленої в місті Біла Церква по 

вул. Леваневського в районі перехрестя з вул. Митрофанова від 21 лютого 2022 року, у 

зв’язку із закінченням терміну дії паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності за реєстраційним номером № 74/06 від 26 січня 2012 року та № 

39/06 від 03 червня 2019 року,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Демонтувати металеві конструкції з навісом, які призначені для подальшого 

самовільного встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, що розміщенні в місті Біла Церква, по вул. Леваневського, в районі перехрестя з 

вул. Митрофанова, в напрямку руху транспорту до центру міста. 

2. Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква», комунальному підприємству Білоцерківської міської ради 

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

щодо демонтажу самовільно встановлених металевих конструкцій з навісом, зазначених в 

пункті 1. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Усенка О.П. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


