
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

   09 вересня 2021__ року                     Старокостянтинів                         № _293 пункт 2___ 

 

 

Про продовження терміну дії дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами 

ФОП ОРДИНАТУСУ В. В. 

 

 

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 19 серпня 2021 року за № 2667,  

фізичної особи - підприємця ОРДИНАТУСА Володимира Володимировича про 

продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 

керуючись Законом України «Про рекламу», статтею 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 12 березня 2020 року № 76 «Про Порядок розміщення зовнішньої 

реклами в місті Старокостянтинові», виконавчий комітет  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити фізичній особі - підприємцю ОРДИНАТУСУ Володимиру 

Володимировичу термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами на                 

5 років з 15 вересня 2021 року до 15 вересня 2026 року: 

від 15 вересня 2021 року № 9 по вул. Ізяславська (на зеленій зоні на 

перехресті з вул. Кобеєва); 

від 15 вересня 2021 року № 10 по вул. Київська (на зеленій зоні біля знаку 

при в’їзді в місто); 

від 15 вересня 2021 року № 11 по вул. Попова (на зеленій зоні біля 

міського парку, напроти автобусної зупинки); 

від 15 вересня 2021 року № 12 по вул. Миру (напроти приміщення                     

19 – ДПРЧ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області); 

від 15 вересня 2021 року № 13 по вул. 1 Травня (на зеленій зоні напроти 

автозаправної станції «WOG»); 

від 15 вересня 2021 року № 14 по вул. 1 Травня ( на зеленій зоні перед 

мостом у напрямку м. Хмельницький). 

 

2. У разі відсутності на рекламних засобах  комерційної  реклами  фізичній 



 

2 

 

особі - підприємцю ОРДИНАТУСУ Володимиру Володимировичу розміщувати 

на ньому соціальну рекламу або заклеювати рекламну площу фоном світлого 

кольору. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління 

економіки виконавчого комітету міської ради (Альона ПАСІЧНИК). 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


