
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про продовження терміну дії 

дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами ФОП Поліщук С.О. 

12 вересня 2019 року Старокостянтинів   № 288 

 

 

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 03 вересня 2019 року за № 1456, 

фізичної особи-підприємця Поліщук Світлани Олександрівни щодо 

продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 

керуючись Законом України «Про рекламу», ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Продовжити фізичній особі-підприємцю Поліщук Світлані Олександрівні 

термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами терміном на 5 років з  

12 вересня 2019 року по 12 вересня 2024 року: 

від 18 грудня 2009 року № 7 по вул. Франка (зупинка «Троянда»); 

від 18 грудня 2009 року № 8 по вул. Франка (зупинка ПТУ №1); 

від 18 грудня 2009 року № 9 по вул. Миру (зупинка «Полкова церква»); 

від 18 грудня 2009 року № 10 по вул. Миру (зупинка «ТЦ «Анастасія»); 

від 18 грудня 2009 року № 11 по вул. Миру (зупинка «Школа № 2»); 

від 18 грудня 2009 року № 12 по вул. Пушкіна (зупинка «Лікарня»); 

від 18 грудня 2009 року № 13 по вул. Миру (зупинка «29 магазин»); 

від 18 грудня 2009 року № 14 по вул. Острозького (зупинка «Дружба»); 

від 18 грудня 2009 року № 15 по вул. Острозького (зупинка «Стадіон»); 

від 18 грудня 2009 року № 16 по вул. Острозького (зупинка «Центр»); 

від 18 грудня 2009 року № 17 по вул. Острозького (зупинка «Школа          

№ 1»); 

від 18 грудня 2009 року № 18 по вул. Ізяславська (зупинка «Школа № 3»); 

від 18 грудня 2009 року № 19 по вул. Ізяславська (зупинка «Кобеєва»); 

від 18 грудня 2009 року № 20 по вул. Ізяславська (зупинка «Ринок»); 

від 18 грудня 2009 року № 21 по вул. Ізяславська (зупинка «Ринок»); 

від 18 грудня 2009 року № 22 по вул. Грушевського (зупинка «Ринок»); 
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від 18 грудня 2009 року № 23 по вул. Київська (зупинка «Київська»); 

від 18 грудня 2009 року № 24 по вул. Кожедуба (зупинка «Цукрозавод»); 

від 18 грудня 2009 року № 25 по вул. Меджибіжська (зупинка                   

«Вокзал-ІІ»); 

від 18 грудня 2009 року № 26 по вул. Меджибіжська (зупинка «Орлика»); 

від 18 грудня 2009 року № 27 по вул. Меджибіжська (зупинка «1 - го 

Травня»); 

від 18 грудня 2009 року № 28 по вул. 1 Травня (зупинка «Транзит»); 

від 18 грудня 2009 року № 29 по вул. Попова (зупинка «Оксамит»); 

від 18 грудня 2009 року № 30 по вул. Залізнична (зупинка «Вокзал-1»). 

 

2. У разі відсутності на рекламному засобі комерційної реклами,  фізичній 

особі-підприємцю Поліщук С.О. розміщувати на ньому соціальну рекламу або 

заклеювати рекламну площу фоном білого/сірого кольору. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління  

економіки виконавчого комітету міської ради Грозяна І.М. 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                                     М. Мельничук 
 

 

 

 


