
вIльногIрськд мIськд рддд днIпропЕтровськоi оБлдстI
викондвчий K9MITET вIльногIрськоi MIcbKoi рдди

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОi ОБЛАСТI
(вIльногрськиЙ мlськвиконком)

рIшЕння

м.Вiльногiрськ жп lrDJ LД 4-rРеrИ.r*а ЯМ *

Про скасування товариству
T-52D дозволу на розмiщення

з обмеженою вiдповiдаrrьнiстю крекламна агенцiя

зовнiшньоi реклами у м.Вiльногiрськ

заслухавши iнформацiю начальника вiддiлу коtчгуlrа-пьноi власностi та

юридичньго забезпечення управлiння архiтектури, капiта.гtьного булiвництва та

житлово-кому,нiшьного господарства Вiльногiрськоi мiськоi Ради

,Щнiпропетровськоi областi Сергiя ткАчукА про скасування товариству з

обмеженою вiдповiдаrrьнiстю крекламна агенцiя Т-52> дозволу на розмiщення
зовнiшнЬоi реклами, розташованоТ iз захiдноi сторони вiд житлового будинку

Ns 77 .rо uуrr.ЦентрЕrльна, м.Вiльногiрськ, вiд 22 травня 2009 РокУ, у зв'язку з

незадовiльним технiчним станом рекJIамного засобу та довготрив€tлим не вжиттям

розповсЮджувачеМ рекJIамИ нaлежниХ заходiВ щодО вiдновлення (ремонry)

рекJIамного засобу, вiдповiдно до Положення про порядок розмiщення зовнiшн, сi
p.*ur' у м.,Вiлiногiрськ' затвердЖеного рiшенням Вiльногiрськоi MicbKoT Ради

.ЩнiпропетровськоТ областi вiд 27.07.2017 року м 731-3tллI, Типових правил

ро.riщ.rrня зовнiшньоi рекJIами, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 29.12.2ооЗ року J\ъ 2067 (зi змiнами та доповненнями), керуючись

,u*orur' УкраiЪи: <Про рекJIаму)), ст. ст. 30, 40 <Про мiсцеве самоврядування в

УкраiнЬ, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:

1. Скасувати дозвiл на розмiщення зовнiшньоi рекгrами, виданий товарисlву

з обмеженою вiдповiдаrrьнiстю <Рекламна агенцiя (Т-52> (еДРПОУ 36184087) На

пiдставi рilrrення виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськот MicbkoT Ради

ЩнiпропетроI}ськоi областi вiд 21 травня 2009 року за Jф 246 та продовжений

згiднЪ pi-."" виконавчого KoMiTeTY Вiльногiрськоi MicbKoi Ради



!нiпропетровськоi областi вiд 07 травня 2014 року J\b 2l2l0l7-I4 та вiд
19 червня 2019 року Ns 206/0/7-|9, а саме:

- Дозвiл вiд 22.05.2009 року на розмiщення зовнiшньоТ реклами - рекJIамна
КОнСтрУкцiя двостороння, наземна llо вул.Щентрztльна (захiдна сторона вiд
житлового будинку М 77), м.Вiльногiрськ.

2. Робочому органу - управлiнню архiтектури, капiтагlьного булiвництва та
житлово-комунального господарства ВiльногiрськоТ MicbKoi
!нiпропетровськоi областi (Волощук), з урахуванням вимог даного
внести вiдповiднi змiни до !оговору про тимчасове користування
розташування рекJIамного засобу J\b 35 вiд2З.02.20l8 року.З. ,Щоручити комунальному пiдприемству кУправляюча компанiя
кЖилкомсервiс> Вiльногiрськоi мiськоi ради .Щнiпропетровськоi областi (Буряк)
Провести демонтаж та забезпечити збереження рекJIамного засобу, зазначеного в
ПУНКТi 1 Даногсl рiшення, вiдповiдно до вимог роздiлу V Положення про порядок
розмiщення зовнiшньоi реклами у м.Вiльногiрськ, затвердженого рiшенням
Вiльногiрськоi MicbKoT ради !нiпропетровськоi областi вiд 27.07.2017 року
J\ъ 731-31/VII.

4. Коорлиrrацiю робiт по виконанню даного рiшення покJIасти на сектор з
питань мiстобудування та архiтектури вiддiлу комунальноi власностi та
ЮриДичного забезпечення управлiння архiтектури, капiтального будiвництва та
житлово-комунaльного господарства ВiльногiрськоТ MicbKoi ради
.Щнiпропетровськоi областi, контроль-на заступника мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради-начЕuIьника управлiння архiтектури,
капiтапьного бу,дiвництва та житлово-комунaльного господарства ВiльногiрськоТ
MicbKoi ради Щнiпропетровськоi областi !митра ВОЛОЩУКА.

мiський голова Володимир ВАСИJIЕНКО

Ради
рiшення
мiсцем


