
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про надання попереднього погодження 

на встановлення пріоритету на 

розміщення зовнішньої реклами ФОП 

ЛЕВКОВУ С.А. 

26 грудня 2019 року Старокостянтинів   № 406 п. 1 

 

 

Розглянувши заяви, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 02 грудня 2019 року за                                

№ № 1967-1976, фізичної особи-підприємця ЛЕВКОВА Сергія 

Анатолійовича, щодо встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої 

реклами, 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: 

 

1. Погодити фізичній особі-підприємцю ЛЕВКОВУ Сергію 

Анатолійовичу встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами 

(рекламні конструкції у форматі сітілайт з підсвіткою): 

по вул. Миру 1/79 на зеленій  зоні напроти 42 Гарнізонного будинку 

офіцерів; 

по вул. Миру, 3/24 на зеленій зоні напроти магазину «Вацак»; 

по вул. Ессенська, 31 на зеленій зоні біля житлового будинку (2 шт.); 

по вул. Франка, 19 на зеленій зоні біля будівлі «Нова пошта» (2 шт.); 

по вул. Попова, 18 на зеленій зоні напроти торговельного центру 

«Епіцентр» (2 шт.). 

 

2. Відмовити фізичній особі-підприємцю ЛЕВКОВУ Сергію 

Анатолійовичу у встановленні пріоритету на розміщення зовнішньої реклами 

по: 

по вул. Миру, 28/3 на зеленій зоні біля магазину «Наш край»; 

по вул. Острозького на зеленій зона біля житлового будинку № 13; 

по вул. Острозького на зеленій зона біля житлового будинку № 15; 
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по вул. Острозького на зеленій зона біля житлового будинку № 17; 

по вул. Ессенська, 2 на зеленій зоні напроти стоянки транспорту (2 шт.); 

по вул. Миру, 19/2 на зеленій зоні біля магазину «Домашній текстиль» та 

біля магазину «Кондитерські вироби» (2 шт.) 

по вул. Миру, 19/2 на зеленій зоні біля магазину «Все для дому»; 

по вул. Миру, 19/2 на зеленій зоні напроти магазину «Солодощі»; 

по вул. Ессенська, 5 на зеленій зоні; 

по вул. Ессенська, 7 на зеленій зоні; 

по вул. Ессенська, 9 на зеленій зоні. 

 

 

Міський голова                                підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 
 

 

 

 


