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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  

11 лютого 2020 року                                                                              № 

Про надання дозволу на встановлення
зовнішньої реклами

               Розглянувши заяву ФОП Гнатюк Олесі Миколаївни про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Сторожинець терміном на 1 рік, 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. Надати дозвіл/відмовити у наданні дозволу терміном на 1 рік Гнатюк Олесі Миколаївні на розміщення зовнішньої реклами в місті Сторожинець, а саме: 
- по вул. Видинівського навпроти будинків № 3, № 10, № 11, № 69, № 85;
- по вул. Чернівецькій навпроти будинків № 4, № 19, № 58, № 66, № 78, № 113, № 121.
- по вул. Б. Хмельницького, навпроти будинків № 3, № 16, № 30, № 35, № 33, № 45, № 51, № 52 та на клумбі навпроти середньої школи № 1.
- по вул. Грушевського, навпроти будинку № 2 – 2 шт.
- в парку ім. Федьковича по центральній алеї – 1 шт.
- алея по вул. Видинівського з-заду ресторану «Пролісок» (від містка до будинку побуту) – 2 шт.;
- в парку «Юність» (алея від залізничного переїзду біля бару «Риф» до підвісного моста) – 3 шт.
 2. Зобов'язати заявників: 
2.1. Протягом 30 календарних днів укласти з Сторожинецькою міською радою угоду про тимчасове користування місцем розташування зовнішньої реклами;
2.2. При встановленні та використанні зовнішньої реклами  дотримуватись  Закону України "Про рекламу" та Типових правил розміщення зовнішної реклами;
продовження рішення виконавчого комітету № ___ від 11.02.2020 року

2.3. Утримувати рекламні конструкції в належному технічному стані та  естетичному вигляді, та прилеглі до неї території в належному санітарному стані.
2.4. Не розміщувати рекламу алкогольних та тютюнових виробів.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                      Ігор МАТЕЙЧУК


Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО
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Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК
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