
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 208 

 

Про розгляд заяв товариства з обмеженою відповідальністю 

«САВ-ДІСТРИБЬЮШН» щодо надання дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, 40) 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від 17 березня 2020 року № 319/01-06-Р, договір суборенди нежитлового 

приміщення № 1607-02/18 від 16 липня 2018 року, договір суборенди нежитлового 

приміщення № 1/18/1 від 16 липня 2018 року, відповідно до статті 19 Конституції України,  

Закону України «Про рекламу», статті 2, статті 24, підпункту 13 пункту «а» статті 30, статті 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 

року № 2067, рішення Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2016 року № 417-22-VII «Про 

робочий орган з розміщення зовнішньої реклами у місті Біла Церква», Порядку розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Біла Церква, затвердженого рішенням Білоцерківської 

міської ради від 01 березня 2012 року № 524-21-VI, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» 

у наданні дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами терміном на п’ять років на 

підставі підпункту 6.1 пункту 6 договору суборенди № 1607-02/18 від 16 липня 2018 року, 

оскільки відсутній письмовий дозвіл орендодавця на будь-які ремонтно-оздоблювальні 

роботи, зміни, невідокремлювані та інші поліпшення, у тому числі поточний ремонт на об’єкті 

суборенди зі зміною несучих конструкцій, перегородок або без таких протягом усього терміну 

суборенди, а саме: 

1.1 спеціальної рекламної конструкції типу «настінне панно» розміром рекламного 

поля 8,80*1,30 м, загальною рекламною площею 11,44 кв. м на фасаді нежитлової будівлі по 

вул. Ярослава Мудрого, 40; 

1.2 спеціальної рекламної конструкції, розміром рекламного поля 10,00*1,78 м, 

загальною рекламною площею 17,8 кв. м на фасаді нежитлової будівлі по вул. Ярослава 

Мудрого, 40. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В. 

 

 

Міський  голова                                                                              Геннадій ДИКИЙ 


