
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 08 вересня 2020 року м. Біла Церква № 543

Про затвердження детального плану частини території
міста Біла Церква, обмеженої проектними вулицями,
вул. Ключова, пров. Таращанський, вул. Таращанська
та р. Рось, орієнтовною площею 23,10 га

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської
міської ради від 19 серпня  2020 року № 1369/01-06, відповідно до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 8, статті 16, частини 8 статті 19 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 30 Положення про
містобудівний кадастр затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 року № 559, рішення Білоцерківської міської ради від  28 березня 2019 року
№ 3569-68-VII «Про розроблення детального плану  території сектору № 48, обмеженого
Проектними вулицями, вул. Заярська та р. Рось, орієнтовною площею 19,76 га», рішення
Білоцерківської міської ради від 30 липня 2020 року №  № 5575-100-VII «Про внесення змін
до рішення Білоцерківської міської ради від 28 березня 2019 року № 3569-68-VII «Про
розроблення детального плану  території сектору № 48, обмеженого Проектними вулицями,
вул. Заярська та р. Рось орієнтовною площею 19,76 га», рішення Білоцерківської міської ради
від 3 листопада 2016 року № 319-18-VII «Про затвердження Генерального плану міста Біла
Церква», рішення Білоцерківської міської ради від 28 березня 2019 року № 3567-68-VII «Про
затвердження Плану зонування території міста Біла Церква», рішення Білоцерківської міської
ради від 31 березня 2015 року № 1444-73-VI «Про затвердження Програми розробки
містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква на
період 2015-2019 рр. (зі змінами), рішення Білоцерківської міської ради від 28 листопада 2019
року № 4640-84-VII «Про затвердження Програми розроблення містобудівної
документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква на період
2020 – 2024 роки», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити детальний план частини території міста Біла Церква, обмеженої
проектними вулицями, вул. Ключова, пров. Таращанський, вул. Таращанська та р. Рось,
орієнтовною площею 23,10 га (додається).

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської
ради надати рішення для оприлюднення в засоби масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Кравця А.В.

Міський голова                                                                                    Геннадій ДИКИЙ
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