
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від « 02» лютого 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 94 

Про демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності та малих архітектурних форм, що розміщені в місті Біла 
Церква по вул. Леваневського, в районі будинку № 53 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури міської ради від 25 

січня 2021 року № 75/01-07 , акт комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» щодо обстеження тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності розміщеної в місті Біла Церква по вул. 

Леваневського, в районі будинку № 53 (район БК «Росава») від 20 січня 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, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Демонтувати наступні об’єкти, що розміщенні в місті Біла Церква по 

вул. Леваневського, в районі будинку № 53 (район БК «Росава»), а саме: 

-  тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності , 

орієнтовним розміром 6,0*8,0 м, орієнтовною площею 48,0 м2; 

- палатку орієнтовною площею 50,0 м2 (яка на час обстеження місцями має 

дефекти у вигляді проривів); 

- дерев’яну прибудову між палаткою та тимчасової спорудою для провадження 

підприємницької діяльності (дерев’яна зі щитів з металопластиковими дверима, покрівля з 

металопрофілю синього кольору); 

- два біотуалети, орієнтовним розміром 1,1*1,1 м, кожний; 

- прибудову до тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності орієнтовним розміром 2,0*8,0 м (передня стіна з металопрофілю з дверима, бокова 

сторона – сітка «рабиця», з накриттям. 

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 та 

об’єктів, зазначених в пункті 1. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови  

Усенка О.П. 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


