
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 661 

 

Про утворення та затвердження складу комісії по обстеженню 

нежитлової будівлі пам’ятки архітектури «Торгові ряди», що 

знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Торгова 

площа, 8 (колишня Торгова площа, 3) 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 28 вересня 2021 року № 2336, відповідно до статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», з метою обстеження технічного стану пам’ятки архітектури, виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Утворити комісію по обстеженню нежитлової будівлі пам’ятки архітектури «Торгові 

ряди», що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Торгова площа, 8 (колишня 

Торгова площа, 3). 

2.  Затвердити склад комісії по обстеженню нежитлової будівлі пам’ятки архітектури 

«Торгові ряди», що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Торгова площа, 8 

(колишня Торгова площа, 3) згідно додатку. 

3. Доручити комісії по обстеженню нежитлової будівлі пам’ятки архітектури «Торгові 

ряди», що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Торгова площа, 8, оформити 

результати обстеження відповідним актом. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 28. 09. 2021 року № 661 

 

СКЛАД 

комісії по обстеженню нежитлової будівлі пам’ятки архітектури «Торгові ряди», що 

знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Торгова площа, 8 (колишня 

Торгова площа, 3) 

 

Руденко 

Руслан Анатолійович 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Ковальська 

Юлія Іванівна 

- заступник голови комісії, начальник управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради; 

 

Ротаєнко  

Володимир Федорович 

-  секретар комісії, начальник відділу охорони культурної 

спадщини і туризму управління культури і туризму 

Білоцерківської міської ради. 

 

Члени комісії: 

Доміловський 

Андрій В’ячеславович 

 

- директор комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківський міський парк культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка»; 

Дорогань 

Володимир Леонідович 

- начальник відділу архітектурно-будівельного контролю 

Білоцерківської міської ради; 

Жихарев 

Роман Андрійович 

- архітектор, урбаніст, член Національної спілки архітекторів 

України (за згодою); 

Жихарева 

Катерина В’ячеславівна 

- архітекторка, викладачка кафедри садово-паркового 

господарства Білоцерківського національного аграрного 

університету, членкиня Ради ботанічних садів та дендропарків 

України, членкиня Національної спілки архітекторів України 

(за згодою);  

 

Колотницька  

Альона Володимирівна 

- заступник директора-начальник управління благоустрою та 

екології департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради; 

 

Левчик  

Наталія Анатоліївна 

- спеціаліст І категорії відділу обліку майна та концесії 

управління комунальної власності та концесії Білоцерківської 

міської ради; 

 

Міщенко  

Валерій В’ячеславович 

- архітектор, член Національної спілки архітекторів 

України (за згодою); 

 

Міщенко 

В’ячеслав Валерійович 

- заслужений архітектор України (за згодою); 



2                                       Продовження додатка 
 

Павлюченко 

Володимир Іванович 

- старший науковий співробітник комунального закладу 

Київської обласної ради «Білоцерківський краєзнавчий 

музей» (за згодою); 

 

Терещенков 

Олександр Сергійович 

- начальник управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

Стародуб  

Олексій Володимирович 

- старший науковий співробітник комунального закладу 

Київської обласної ради «Білоцерківський краєзнавчий 

музей» (за згодою); 

 

Юр-Харідінян  

Алла Вадимівна 

- керівник громадської організації «Олександрійська 

скрижаль». 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                        Анна ОЛІЙНИК 
 


