
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

« 13 »  лютого 2018  року                          м. Біла Церква                                         № 78 

 

Про деякі питання щодо розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами  

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від 29 січня 2018 року № 15/226-Р 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», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 липня 2016 року № 307 «Про 

заборону розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Білій Церкві», рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 24 січня  2017 року № 18 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 липня 

2016 року № 307 «Про заборону розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Білій 

Церкві», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, 

враховуючи статтю 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

п. 1, п. 3 рішення Виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 липня 2016 року 

№ 307 «Про заборону розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Білій Церкві» 

товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» : 

 

1.1. рекламний щит на фасаді будівлі розміром 0,4*1,35 м, загальною рекламною 

площею 0,54 кв. м, за адресою: вул. Івана Кожедуба, 119; 

1.2. рекламний щит на фасаді будівлі розміром 1,5*7,0 м, загальною рекламною 

площею 10,5 кв. м, за адресою: вул. Івана Кожедуба, 119; 

1.3. рекламний щит на фасаді будівлі розміром 1,8*2,1 м, загальною рекламною 

площею 3,78 кв. м, за адресою: вул. Івана Кожедуба, 119; 

1.4. рекламний щит на фасаді будівлі розміром 3,0*6,0 м, загальною рекламною 

площею 18 кв. м, за адресою: вул. Івана Кожедуба, 119. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Бакун О.М. 

 

 

Міський  голова                                                                                            Г. Дикий 


