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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 
 
08 жовтня 2019 року                                                                                 № 191

Про продовження дозволу на 
встановлення зовнішньої реклами

Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Кута Б.І., Пітеляк Л.Л., приватного нотаріуса Сирбу Л.Б. про продовження дозволу на встановлення зовнішньої реклами, керуючись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Законом України «Про рекламу» пп. 13 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Продовжити дозвіл терміном на 1 рік фізичній особі-підприємцю Куту Богдану Івановичу на розміщення зовнішньої реклами в місті Сторожинець, а саме: на рекламний пілон (двосторонній, розміром 3,75 х 0,90 м) по вул. Б.Хмельницького у м.Сторожинець (навпроти адмінбудівель Сторожинецького ДЛГ) – 1 шт.

2. Продовжити дозвіл терміном на 1 рік фізичній особі-підприємцю Пітеляк Людмилі Леонідівні на розміщення зовнішньої реклами в місті Сторожинець, а саме:
- навісної малогабаритної рекламної конструкції розміром 0,40 м х 1,00 м, двохсторонньої по вул. Б.Хмельницького, 2;
- виносної малогабаритної рекламної конструкції розміром 0,6 х 1,2 м по вул. Б.Хмельницького, 2.

3. Надати дозвіл терміном на 1 рік приватному нотаріусу Сирбу Людмилі Борисівні на розміщення зовнішньої реклами у м. Сторожинець, а саме:
- виносна малогабаритна зовнішня реклама по вул. Грушевського;
- білборд двосторонній на розі вул. Ю. Федьковича та вул.. Т. Шевченка – розміром 1,5 м х 1 м;
- білборд двосторонній по вул. Б.Хмельницького (біля ЗОШ №1) – розміром 1,5 м х 1 м.
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4. Зобов'язати заявників:
4.1. Протягом 30 календарних днів укласти з Сторожинецькою міською радою угоду про тимчасове користування місцем розташування зовнішньої реклами;
4.2. При встановленні та використанні зовнішньої реклами  дотримуватись  Закону України "Про рекламу" та Типових правил розміщення зовнішньої реклами;
4.3. Утримувати рекламні конструкції в належному технічному стані та  естетичному вигляді, та прилеглі до неї території в належному санітарному стані.
4.4. Не розміщувати рекламу алкогольних та тютюнових виробів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                               М.М. Карлійчук
 
Підготувала:
О.Р.Андріященко



Погоджено:                  
І.Г.Матейчук
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