
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    28 січня_2021____ року                    Старокостянтинів                         № _____28_____ 

 

 

Про переоформлення дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами на ФОП АНТОНЮКА 

Івана Володимировича 

 

 

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця АНТОНЮКА Івана 

Володимировича, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради 20 січня 2021 року за № 106, щодо 

переоформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами у зв’язку зі 

зміною власника рекламних засобів, керуючись Законом України «Про 

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

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю АНТОНЮКУ Івану 

Володимировичу на переоформлення дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами, виданих фізичній особі – підприємцю ЛЕВКОВУ Сергію 

Анатолійовичу, у зв’язку з набуттям права власності на рекламні конструкції на 

підставі договору купівлі – продажу рекламних засобів від 15 січня 2021 року: 

від 09 грудня 2010 року № 30 по вул. Острозького (на зеленій зоні напроти 

приміщення міської ради); 

від 09 грудня 2010 року № 31 по вул. Острозького (на зеленій зоні напроти 

приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8) – 3 рекламних засоби; 

від 31 березня 2011 року № 1 по вул. Миру (на зеленій зоні біля ТЦ 

«Княжий скарб») – 2 рекламних засоби; 

від 31 березня 2011 року № 2 по вул. Миру (на зеленій зоні біля ресторану 

«Ікар»); 

від 31 березня 2011 року № 3 по вул. Миру (на зеленій зоні напроти 

приміщення торговельного центру по вул. Ессенська, 2) – 2 рекламних засоби; 

від 28 листопада 2019 року № 28 по вул. Острозького (на зеленій зоні 

напроти магазину «Логіка») – 2 рекламних засоби; 

від 28 грудня 2019 року № 29 по вул. Острозького, 6 (на зеленій зоні
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напроти будівлі універмагу) – 3 рекламних засоби; 

від 13 жовтня 2011 року № 18 по вул. Грушевського (на зеленій зоні 

напроти магазину «Вероніка»); 

від 31 травня 2012 року № 14 по вул. Миру (на зеленій зоні напроти 

торговельного центру «Анастасія»); 

від 12 листопада 2015 року № 10 по вул. Грушевського (напроти будівлі 

«КБО»); 

від 12 листопада 2015 року № 11 по вул. Миру (на зеленій зоні напроти 

ломбарду); 

від 28 травня 2020 року № 8 по вул. Миру 1/79 (на зеленій зоні напроти 42 

Гарнізонного будинку офіцерів); 

від 28 травня 2020 року № 9 по вул. Миру, 3/24 (на зеленій зоні напроти 

магазину «Вацак»); 

від 28 травня 2020 року № 10 по вул. Ессенська, 31 (на зеленій зоні біля 

житлового будинку) – 2 рекламних засоби; 

від 28 травня 2020 року № 11 по вул. Франка, 19 (на зеленій зоні біля 

будівлі «Нова пошта») – 2 рекламних засоби; 

від 28 травня 2020 року № 12 по вул. Попова, 18 (на зеленій зоні напроти 

торговельного центру «Епіцентр») – 3 рекламних засоби. 

 

2. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради          

(Світлана ОВЧАР) внести відповідні зміни в дозволи на розміщення зовнішньої 

реклами. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської 

ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


