БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 13 жовтня 2020 року

м. Біла Церква

№ 605

Про демонтаж самовільно встановлених 1 металевого гаража та 3
металевих будок, розміщених на території земельної ділянки
комунальної власності в районі будинків 45, 47 по вул. Героїв Крут
та в районі будинку 18 по вул. Некрасова в м. Біла Церква
Розглянувши
подання
департаменту
житлово-комунального
господарства
Білоцерківської міської ради від 28 вересня 2020 року № 1625, лист комунальної установи
Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква» від 12 серпня 2020
року № 263 (з додатками), враховуючи лист управління містобудування та архітектури
міської ради від 21 вересня 2020 року № 1596/01-06, лист управління регулювання земельних
відносин міської ради від 08.09.2020 року №10-13-776, відповідно до Цивільного кодексу
України, Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «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 р. № 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, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської міської
ради від 20 серпня 2015 року № 1552-78-VІ, з метою розташування контейнерних майданчиків
в районах забудови, що склалася, та дотримання санітарних норм, виконавчий комітет міської
ради вирішив:
1.
Демонтувати самовільно встановлені 1 (один) металевий гараж під номером 10
та 3 (три) металевих будки під номерами 7, 8, 9, які розміщені на території земельної ділянки
комунальної власності в районі будинків 45, 47 по вул. Героїв Крут та в районі будинку 18 по
вул. Некрасова в місті Біла Церква.
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 згідно
з розподілом обов’язків.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

