
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 256 

 

Про організаційні питання щодо найменування (перейменування) вулиць, 

провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, 

розташованих на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 11 травня 2022 року № 260/01-07, відповідно до, статей 37, 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння 

юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 

та святкових дат, назв і дат історичних подій», Закону України «Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», Положення про містобудівний кадастр, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559, Порядку проведення 

громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать 

фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 

року №989, розпорядження міського голови «Про створення робочої групи з питань 

найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів Білоцерківської 

міської територіальної громади» від 03 березня 2021 року № 39 Р, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Визначити перелік вулиць, провулків та бульварів в населених пунктах 

Білоцерківської міської територіальної громади для їх подальшого перейменування:  

1.1.  в м. Біла Церква – вул. Офіцерська, вул. Короленка, вул. Кошеля, вул. 

Панфілова, частина бульвару Олександрійський (на відрізку від кола площі Соборна до 

початку алеї на бульварі), вул. Лесі Українки (в житловому районі «Залізничне селище»), вул. 

Робітнича, вул. Робітнича друга, вул. Павліченко, вул. 8-го Березня, вул. Воєводіна, вул. 

Гагаріна, вул. Гастелло, вул. Гвардійська, вул. Грибоєдова, вул. Некрасова, вул. Гризодубової, 

пров. Гризодубової перший, пров. Гризодубової другий, вул. Громова, вул. Докучаєва, пров. 

Докучаєва, вул. Зінченка, вул. Карбишева, пров. Карбишева, вул. Кириленка, вул. 

Крижанівського, вул. Купріна, вул. Куценка, вул. Леваневського, пров. Леваневського, пров. 

Леваневського перший, пров. Леваневського другий, вул. Лермонтова, вул. Логінова, вул. 

Макаренка, вул. Матросова, вул. Нестерова, вул. Осипенко, вул. Островського, вул. 

Першотравнева, вул. Пролетарська, пров. Пролетарський, вул. Пушкінська, пров. Радищева, 

вул. Радужна, вул. Раскової, пров. Раскової перший, пров. Раскової другий, вул. Спартаківська, 

вул. Суворова, вул. Тімірязєва, вул. Толстого, пров. Толстого, вул. Тургєнєва, вул. 

Турчанінова, вул. Чайковського, вул. Челюскінців, пров. Челюскінців, вул. Чернишевського, 

вул. Чехова, вул. Чкалова, пров. Штабний, вул. Механізаторська, пров. Механізаторський. 

1.2.  в с. Шкарівка – вул. Чкалова, вул. Гагаріна, пров. Гагаріна, вул. Ватутіна, пров.  

Ватутіна, вул. 60 років Перемоги; 
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1.3. в с. Терезине – вул. Гагаріна; 

1.4. в с. Глушки – вул. 1 Травня; 

1.5. в с. Сидори – вул. Гагаріна; 

1.6. в с. Мазепинці – вул. Юрія Гагаріна; 

1.7. в с. Глибочка – вул. Гагаріна; 

1.8. в с. Пилипча – вул. Гагаріна; 

1.9. в с. Томилівка – вул. Дружби. 

2. Доручити робочій групі з питань найменування (перейменування) вулиць та 

інших поіменованих об’єктів Білоцерківської міської територіальної громади, створеної згідно 

з  розпорядженням міського голови від 03 березня 2021 року № 39-Р (далі по тексту - робочій 

групі з питань найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів 

Білоцерківської міської територіальної громади), опрацювати вищенаведений перелік вулиць 

та надати пропозиції стосовно їх перейменування. 

3. Визначити організатором громадського обговорення управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.  

4. Доручити організатору громадського обговорення вжити заходів, передбачених 

чинним законодавством, щодо організації проведення громадського обговорення, розгляду 

узагальнених пропозицій (зауважень) та підготувати міському голові відповідне подання і 

проєкт рішення для подальшого його винесення на розгляд сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                           Геннадій ДИКИЙ 


