
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

28 травня 2020  року                         Старокостянтинів                                      № ___95__ 

 

 

Про переоформлення дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами ПП 

«Автосервіс «Робот»» 

 

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 31 березня 2020 року за № 324,  

керівника приватного підприємства «Автосервіс «Робот»» РИБАЧКА Євгенія 

Івановича щодо переоформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в 

зв’язку зі зміною власника рекламних засобів, керуючись Законом України 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на переоформлення дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами, виданих фізичній особі – підприємцю РИБАЧОК Тетяні Миколаївні 

на підставі рішення виконавчого комітету міської ради 12 березня 2020 року   

№ 78, на приватне підприємство «Автосервіс «Робот»» у зв’язку з набуттям 

права власності на рекламні конструкції на підставі договору купівлі – продажу 

рекламних засобів від 17 березня 2020 року: 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти військової частини біля повороту до 

гаражів «Металіст» (дозвіл від 12 березня 2020 року № 1); 

по вул. Миру, 19/2 на зеленій зоні біля автобусної зупинки (дозвіл від      

12 березня 2020 року № 2); 

по вул. Миру на зеленій зоні біля кіоску «Деражнянський молочний завод» 

(дозвіл від 12 березня 2020 року № 3); 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти магазину «Еліка» (дозвіл від            

12 березня 2020 року № 4); 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти будівлі 28/2 (дозвіл від 12 березня 

2020 року № 5); 

по вул. Миру на зеленій зоні напроти приміщення «Ломбард» (дозвіл від 

12 березня 2020 року № 6); 
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по вул. Миру, 9 на зеленій зоні напроти приміщення 

Старокостянтинівського районного суду (дозвіл від 12 березня 2020 року № 7). 

 

2. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради               

(Іван ГРОЗЯН) внести відповідні зміни в дозволи на розміщення зовнішньої 

реклами. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                       підпис                                   Микола МЕЛЬНИЧУК 


