
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 жовтня 2022 року                                                               № 3141-33-VIII                                                                                                                                       

 

 

Про надання дозволу на розроблення  

детального плану території, обмеженої  

автошляхом Р-17, територією садової забудови 

та землями лісогосподарського призначення 

    

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища, з метою деталізації планувальної структури території, просторової композиції, 

параметрів забудови та ландшафтної організації за межами населеного пункту; уточнення 

червоних, жовтих, блакитних, зелених ліній та ліній регулювання забудови; уточнення меж 

всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством, державними будівельними 

нормами, санітарно-гігієнічними нормами,  керуючись ст. 144 Конституції України, п. 42 

ч.1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 16, 19 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 12, 17 Закону України 

«Про основи містобудування», Законами України «Про стратегічну екологічну оцінку», 

«Про правовий режим воєнного стану», відповідно до Порядку розроблення, оновлення, 

внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926, ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території», рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року 

№ 42-05-VIIІ «Про затвердження Програми заходів щодо розроблення містобудівної 

документації Білоцерківської міської територіальної громади на період 2021 – 2023 роки» 

зі змінами,  міська рада вирішила: 

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території, обмеженої автошляхом 

Р-17, територією садової забудови та землями лісогосподарського призначення, 

орієнтовною площею 18,39 га., згідно схеми, що додається. 

2. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради виступити 

замовником детального плану території, зазначеного в пункті першому цього рішення. 

3. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради надати рішення для оприлюднення в засоби масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 

відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам'яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                                              Геннадій ДИКИЙ 

 


