
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 12 листопада 2019 року                       м. Біла Церква                                         № 799 

 

Про розроблення детального плану частини території міста 

у межах  сектору № 117, «Садового товариства «Урочище 

Товста» орієнтовною площею 7,5858 га за адресою: вулиця 

Полковника Коновальця, 12 в місті Біла Церква 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від  23 жовтня  2019 року № 15/1164,  витяг з протоколу загальних зборів БМГО 

«Урочище «Товста» від 02 червня 2019 року про доручення гр. Гребеньковій Катерині 

Володимирівні виступити платником (інвестором) та заяву гр. Гребенькової Катерини 

Володимирівни від 03  жовтня  2019 року, з метою уточнення положень Генерального плану 

міста Біла Церква,  визначення принципів планувально-просторової організації забудови, 

червоних ліній та ліній регулювання забудови, функціонального призначення, режиму та 

параметрів забудови земельних ділянок, розподілу території згідно з будівельними нормами, 

державними стандартами і правилами, відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини 3 статті 10, статті 16, частини 8 статті 19 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 36 Положення про містобудівний 

кадастр затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 

559, протокол постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, 

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

та благоустрою від «22» жовтня 2019 року № 194 , виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Розробити детальний план частини території міста у межах  сектору №117 «Садового 

товариства «Урочище Товста» орієнтовною площею 7,5858 га за адресою: вулиця Полковника 

Коновальця, 12 в місті Біла Церква, згідно з додатком. 

2. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради виступити 

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

буде виготовлено за кошти інвестора Гребенькової Катерини Володимирівни. 

3. Управлінню містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради провести 

організаційно-правову роботу щодо підготовки та укладення договору на розробку та 

виконання робіт детального плану частини території міста у межах сектору №117 «Садового 

товариства «Урочище Товста» орієнтовною площею 7,5858 га за адресою: вулиця Полковника 

Коновальця, 12 в місті Біла Церква, згідно з  пунктом першим рішення. 

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

ради надати рішення для оприлюднення в засоби масової інформації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                       

Кравця А.В. 

 

 

Міський голова                                                             Г. Дикий 


