
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 жовтня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 617 

 

Про демонтаж тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 

Паламарчука Володимира Вікторовича 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури міської ради від «09» 

жовтня 2020 року № 1715/01-06, акт обстеження тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності розміщеної в місті Біла Церква по вул. Леваневського, 53 

(кадастровий номер земельної ділянки 3210300000:07:003:0026), відповідно до Цивільного 

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

самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 2.10 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року №145, п.п. 1.3, 3.1, 

3.4, пп. 2.24 п. 4.1., п. 11.1, пп. 15.1.1 п. 15.1 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, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності 

(орієнтовною площею 50,0 кв.м), торгівельну палатку (орієнтовною площею 50,0 кв. м), два 

біотуалети, фізичної особи-підприємця Паламарчука Володимира Вікторовича, що 

розташована в місті Біла Церква по вулиці Леваневського, 53 (кадастровий номер 

3210300000:07:003:0026). 

2. Комунальній установі Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква»: 

2.1 надіслати копію рішення власникам (користувачам) тимчасових споруд, 

вказаних в пункті 1 рішення, для добровільного виконання (здійснення) демонтажу 

тимчасових споруд у місячний термін; 

2.2 звернутися до суду з позовом про примусовий демонтаж тимчасових споруд, 

вказаних в пункті 1 рішення, у разі невиконання власником (користувачем) тимчасової 

споруди її добровільного демонтажу. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови  

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


