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Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  10 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Савчук В.П. - секретар міської ради 

3.  Кравець А.В - заступник міського голови 

4.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

6.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

7.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

8.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

9.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

10.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Возненко К.С., Олійник А.О., Винниченко С.О., Гриненко Ю.А., Козирєв П.Г., 

Маршалок В.А., Островерх В.П. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

Баранова В.А. - в.о. начальника управління освіти та науки міської ради; 

Беркут М.В. - начальник відділу з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування міської ради; 

Король А.П. - депутат Білоцерківської міської ради; 

Кошель В.О. - депутат Білоцерківської міської ради; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради; 

Терещенков О.С. – начальник управління містобудування та архітектури міської ради; 

Чорна Ю.С. - в.о. начальника управління комунальної власності та концесії міської 

ради; 

Швець С.С. - начальник юридичного управління міської ради; 

Шевченко О.С. – начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради. 

 

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

Беручи до уваги розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації від 29 червня 2020 року № 38 «Про запровадження протиепідемічних обмежувальних 

заходів в підрозділах Білоцерківської міської ради розміщених в будівлі за адресою: вул. 

Ярослава Мудрого, буд. 15», від 13 липня 2020 року № 40 «Про внесення змін в розпорядження 

від 29 червня 2020 року № 38», від 14 липня 2020 року № 41 «Про заходи щодо запобігання 

поширенню захворювання на COVID-19», засідання проводиться в приміщенні відділу 

культури і туризму Білоцерківської міської ради за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 36. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    10 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання: 

 

- Про організацію протиепідемічних заходів на період карантину 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету: 

            за   –     10 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про організацію протиепідемічних заходів на період карантину 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

2.  Про звіт начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради щодо роботи 

зі зверненнями громадян за І півріччя 2020 року 

Доповідає: БАРАНОВА Вікторія Анатоліївна – в.о. начальника управління освіти та 

науки міської ради 
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3.  Про тимчасове обмеження дорожнього руху вантажних транспортних засобів по 

автомобільних дорогах (вулицях, тощо) міста Біла Церква 

4.  Про деякі питання щодо квартирного обліку 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

5.  Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

Доповідає: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

6.  Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування м. Біла Церква № 13 

7.  Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування м. Біла Церква № 16 

8.  Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування м. Біла Церква № 25 «вул. Василя Стуса- автомагістраль Київ-

Одеса (Одеська траса)» 

9.  Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року №10 

«Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування» 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

10.  Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної громади 

міста Білої Церкви з державної власності НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СЛУЖБИ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ нерухомого майна 

Доповідає: ЧОРНА Юлія Сергіївна – в.о. начальника управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

11.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому будинку) за 

заявою гр. Галамби М.І. 

12.  Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому будинку) по 

вул. Лісова за заявою гр. Галамби М.І. 

13.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому індивідуальному 

житловому будинку) за заявою гр. Беркута П.Г. 

14.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому магазину) за 

заявою Макєєвої Катерини Василівни 

15.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами  (вул. Ярослава Мудрого, 

3) 

16.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана Кожедуба, в 

районі будинку № 96) 

17.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана Кожедуба, в 

районі будинку № 119) 

18.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (вул. Івана Кожедуба, в 

районі будинку № 166) 

19.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар Олександрійський, 

в районі будинку № 20) 

20.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 22 Б) 
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21.  Про розгляд заяв товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 22 Б, на фасаді будівлі) 

22.  Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар Олександрійський, 

в районі будинку № 89) 

23.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця  Вареник Катерини Якимівни щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 

161 А) 

24.  Про розгляд заяви автосервісної філії «СФЕРА-АВТО»  приватного акціонерного 

товариства «Українська автомобільна корпорація» щодо надання дозволу на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами (вул. Сухоярська, 20) 

25.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Героїв Небесної Сотні, в районі 

дитячо-юнацької спортивної школи № 1) 

26.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі 

Білоцерківської районної державної адміністрації) 

27.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Ярослава Мудрого, в районі 

Будинку урочистих подій) 

28.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (площа Соборна) 

29.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (площа Соборна (конструкція № 2) 

30.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 49 

(конструкція № 1) 

31.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар Олександрійський, 49 

(конструкція № 2) 

32.  Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яценка Віталія Миколайовича щодо 

продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана 

Кожедуба, зі сторони будинку № 363) 

Доповідає: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління      

містобудування та архітектури міської ради 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про організацію протиепідемічних заходів на період карантину 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про звіт начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 

щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2020 року 
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ДОПОВІДАЛА: БАРАНОВА Вікторія Анатоліївна – в.о. начальника управління освіти та 

науки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про тимчасове обмеження дорожнього руху вантажних транспортних засобів 

по автомобільних дорогах (вулицях, тощо) міста Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ЛЕНТЮГОВ А.В., ДЕНИСЕНКО О.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування населення 

 

ДОПОВІДАЛА: БЕРКУТ Марія Василівна - начальник відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського 

харчування міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 6. Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування м. Біла Церква № 13 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування м. Біла Церква № 16 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ЛЕНТЮГОВ А.В., ДЕНИСЕНКО О.М., КРАВЕЦЬ А.В., 

ПОЛЯРУШ О.О. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування м. Біла Церква № 25 «вул. Василя Стуса- 

автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)» 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В., ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 

року №10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування» 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 



7 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ПОЛЯРУШ О.О., ЛЕНТЮГОВ А.В., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., 

ДЕНИСЕНКО О.М. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        8 

             проти –    0 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення не прийнято. 

 

Міський голова Дикий Г.А. запропонував повернутись до розгляду проекту рішення «Про 

скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року №10 «Про тариф 

на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 

користування» 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за   –        9 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування - повторно розглянути проект рішення. 

 

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 

року №10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських 

автобусних маршрутах загального користування» 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ЛЕНТЮГОВ А.В., ПОЛЯРУШ О.О., ДЕНИСЕНКО О.М., 

КОРОЛЬ А.П., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про створення комісії по прийняттю у комунальну власність територіальної 

громади міста Білої Церкви з державної власності НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ нерухомого майна 

 

ДОПОВІДАЛА: ЧОРНА Юлія Сергіївна – в.о. начальника управління комунальної власності 

та концесії міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проекті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –        9 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 11. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому 

будинку) за заявою гр. Галамби М.І. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва (індивідуальному житловому 

будинку) по вул. Лісова за заявою гр. Галамби М.І. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому 

індивідуальному житловому будинку) за заявою гр. Беркута П.Г. 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (новозбудованому 

магазину) за заявою Макєєвої Катерини Василівни 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 15. Про розгляд заяв товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (вул. 

Ярослава Мудрого, 3) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛЕНТЮГОВ А.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана 

Кожедуба, в районі будинку № 96) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Івана 

Кожедуба, в районі будинку № 119) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (вул. Івана 

Кожедуба, в районі будинку № 166) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 
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             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 20) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, а саме: окремої спеціальної металева 

конструкція типу «інформаційний вказівник», розміром рекламного поля 1,07 м*1,20 м, 

загальною рекламною площею 2,56 кв. м по бульвару Олександрійському, в районі будинку 

№ 20), відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, ст. 41 

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», оскільки 

розміщення не відповідає п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА 

ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні 

розміщуватися за межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не 

ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг), що підтверджується висновком 

департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради № 1224 від 

10.07.2020 року, також рекламна конструкція знаходиться в санітарно-захисній зоні 

централізованих мереж водопостачання та водовідведення (к.м. діаметр – 200 мм), про що 

свідчить негативний висновок товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/23-1822 від 03 липня 2020 року.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Терещенкова О.С.: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами. 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про розгляд заяв товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 22 Б) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, а саме: спеціальної двосторонньої 

рекламної конструкції типу «інформаційний вказівник», розміром рекламного поля 4,2 м*3,0 

м, загальною рекламною площею 25,2 кв. м по бульвару Олександрійському, в районі будинку 

№ 22-Б), відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, ст. 41 

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», оскільки 

розміщення не відповідає п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА 
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ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні 

розміщуватися за межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не 

ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг), що підтверджується висновком 

департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради № 1224 від 

10.07.2020 року, також рекламна конструкція знаходиться в санітарно-захисній зоні 

централізованих мереж водопостачання та водовідведення (к.м. діаметр – 200 мм), про що 

свідчить негативний висновок товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/23-1822 від 03 липня 2020 року.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Терещенкова О.С.: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами. 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про розгляд заяв товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 22 Б, на фасаді будівлі) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про розгляд заяви товариства з обмеженою  відповідальністю «АТБ-Маркет» 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами  (бульвар 

Олександрійський, в районі будинку № 89) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

- запропонував пункт 1 проєкту рішення викласти в наступній редакції: 

«1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-Маркет» у наданні 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, а саме: окремої спеціальної металева 

конструкція типу «інформаційний вказівник», розміром рекламного поля 1,07 м*1,20 м, 

загальною рекламною площею 2,56 кв. м по бульвару Олександрійському, в районі будинку 

№ 89, відповідно до п. 16, 41, 43 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, ст. 41 

Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», оскільки 

розміщення не відповідає п. 3.7.1 ДСТУ 3587 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ ТА 

ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ Вимоги до експлуатаційного стану» (рекламоносії повинні 

розміщуватися за межами тротуарів або узбіч на відстані не менше ніж 2 м від них, але не 

ближче ніж 10 м від краю проїзної частини вулиць і доріг), що підтверджується висновком 

департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради № 1224 від 

10.07.2020 року, також рекламна конструкція знаходиться в санітарно-захисній зоні 

централізованих мереж водопостачання та водовідведення (в.м. діаметр – 300 мм), про що 
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свідчить негативний висновок товариства з обмеженою відповідальністю 

«БІЛОЦЕРКІВВОДА» № 1-04/23-1822 від 03 липня 2020 року.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Терещенкова О.С.: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято зі змінами. 

 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця  Вареник Катерини Якимівни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 161 А) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розгляд заяви автосервісної філії «СФЕРА-АВТО»  приватного 

акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» щодо 

надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Сухоярська, 20) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Героїв Небесної Сотні, в районі дитячо-юнацької спортивної школи № 1) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 26. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. 

Ярослава Мудрого, в районі Білоцерківської районної державної 

адміністрації) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

(вул. Ярослава Мудрого, в районі Будинку урочистих подій) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (площа 

Соборна) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (площа 

Соборна (конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 49 (конструкція № 1) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яременко Надії Віталіївни 

щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (бульвар 

Олександрійський, 49 (конструкція № 2) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Яценка Віталія Миколайовича 

щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами (вул. Івана Кожедуба, зі сторони будинку № 363) 

 

ДОПОВІДАВ: ТЕРЕЩЕНКОВ Олександр Сергійович – начальник управління 

містобудування та архітектури міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення прийнято. 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова       Генадій ДИКИЙ 


