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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                                                                              № 41

Про надання дозволу на встановлення
зовнішньої реклами

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Гнатюк Олесі Миколаївни про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Сторожинець, беручи до уваги рекомендації комісії, 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. Заборонити розміщення зовнішньої комерційної реклами вздовж алей парку ім. Федьковича.

2. Надати дозвіл терміном на 1 рік фізичній особі-підприємцю Гнатюк Олесі Миколаївні на розміщення зовнішньої реклами (білборди двосторонні розміром 120 см на 180 см) в місті Сторожинець (фото фіксація місць розташування конструкцій додається), а саме: 
- п’ять конструкцій по вул. Видинівського (у напрямку руху з центра міста): дві зліва – навпроти буд. № 3, № 11, дві справа – навпроти буд. № 69, № 85 (біля Лісового коледжу); одну – вздовж доріжки скверу за БНК (заявниці конкретне місце розташування даної рекламної конструкції узгодити із відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури та ТОВ "Група Сторожинець-Медіа", якому надавалося місце для встановлення рекламоносіїв вздовж доріжки скверу згідно рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 13.08.2019 р. № 143);
- вісім конструкцій по вул. Б. Хмельницького (у напрямку руху з центра міста, починаючи від перехрестя з вул.І.Вільде): п’ять конструкцій на рабатці  по лівій стороні вулиці, три – на рабатці по правій стороні вулиці (фото фіксація місць додається);
- дві конструкції по вул. Б. Хмельницького (на рабатці, яка межує із паркану школи);

продовження рішення виконавчого комітету № 41 від 11.02.2020 року

-  дві конструкції в парку «Юність» (заявниці конкретне місце розташування даних рекламних конструкцій при їх встановленні узгодити із відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури міської ради, а також з ТОВ "Група Сторожинець-Медіа", якому надавалося місце для встановлення рекламоносіїв вздовж доріжки скверу згідно рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 13.08.2019 р. № 143);
-  шість конструкцій по вул. Чернівецькій (у напрямку руху з центра міста, починаючи від житлового будинку № 13): одна конструкція на рабатці  по лівій стороні вулиці, п’ять – на рабатці по правій стороні вулиці навпроти будинків  № 58, № 66, № 78, № 113, № 121 (фото фіксація місць додається).

3. Стосовно усіх інших, запропонованих заявницею місць розташування рекламних носіїв, відмовити. 

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 залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                          Ігор МАТЕЙЧУК


Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Микола БАЛАНЮК

Максим МЯЗІН

Галина ОЛІЙНИК



