
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про надання попереднього 

погодження на встановлення 

пріоритету на розміщення 

зовнішньої реклами ФОП 

Антонюку І.В. 

26 вересня 2019 Старокостянтинів   № 302 

 

 

Розглянувши заяви фізичної особи–підприємця Антонюка Івана 

Володимировича, які зареєстровані в центрі надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради 18 вересня 2019 року за №№ 1511-1535, 

щодо встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами, відповідно 

до розпорядження міського голови від 25 вересня 2019 року 262/2019-рвс «Про 

відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись Законом України 

«Про рекламу», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 листопада 2009 року № 478 

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті 

Старокостянтинів», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Погодити фізичній особі–підприємцю Антонюку Івану Володимировичу 

встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами (двосторонніх 

рекламних конструкцій у форматі сіті-лайт з підсвіткою): 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти магазину «Чайка»; 

по вул. Миру на зеленій зоні біля магазину «Автолюкс»; 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти житлового будинку № 2/1; 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти будівлі по вул. Миру, 12; 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти житлового будинку № 10; 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти житлового будинку № 8; 

по вул. Острозького на зеленій зоні біля житлового будинку № 55; 

по вул. Острозького на зеленій зоні напроти магазину «1000 дрібниць»; 

по вул. Острозького на зеленій зоні напроти житлового будинку № 53/1; 

по вул. Острозького на зеленій зоні напроти будівлі по вул. Острозького, 

48; 
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по вул. Острозького на зеленій зоні напроти магазину «Вікторія»; 

по вул. Острозького на зеленій зоні напроти житлового будинку № 64; 

по вул. Острозького на зеленій зоні напроти центру надання 

адміністративних послуг Старокостянтинівської районної державної 

адміністрації; 

по вул. Попова на зеленій зоні напроти гуртожитку; 

по вул. Попова на зеленій зоні біля житлового будинку № 9/58; 

по вул. Попова на зеленій зоні біля житлового будинку № 9/56; 

по вул. Ессенська на зеленій зоні біля житлового будинку, № 31; 

по вул. Попова-Ессенська на зеленій зоні поруч з магазином «Добрий хліб»; 

по вул. Ессенська на зеленій зоні поруч з житловим будинком № 6; 

по вул. Ессенська, 4 на зеленій зоні біля Старокостянтинівського навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України 

Сергія Михайловича Бондарчука; 

по вул. Ессенська на зеленій зоні напроти магазину «Все для дому»; 

по вул. Миру на зеленій зоні біля житлового будинку № 1/29; 

по вул. Миру, 36 на зеленій зоні біля центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради; 

по вул. Миру, 1/157 на зеленій зоні біля магазину «Волочиська кура»; 

по вул. Миру на зеленій зоні біля житлового будинку № 1/30. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                         підпис                                         В. Богачук 

 


