
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

10 грудня_2020_ року                     Старокостянтинів                                       № ____255___ 

 

 

Про переоформлення дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами ТОВ «ЛЕО СТАРК» та 

продовження терміну їх дії 

 

 

Розглянувши заяву директора товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЛЕО СТАРК» ПОЛІЩУКА Андрія Миколайовича, яка зареєстрована в центрі 

надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 30 жовтня 

2020 року за № 1633, щодо переоформлення дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами та продовження терміну їх дії, 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 ТОВ «ЛЕО СТАРК» на переоформлення дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами, виданих фізичній особі - підприємцю 

ПОЛІЩУК Світлані Олександрівні, у зв’язку з набуттям права власності на 

рекламні конструкції на підставі договору купівлі - продажу рекламних засобів 

від 17 вересня 2020 року: 

від 17 грудня 2009 року № 4 по вул. Миру, 17/1 (поруч з магазином 

«Чайка»); 

від 17 грудня 2009 року № 5 по Алеї Хохтіф (поруч з магазином «Цезар»); 

від 17 грудня 2009 року № 6 по вул. Ессенська, 2 (настінна конструкція на 

приміщенні управління освіти); 

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»);
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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»); 

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»); 

від 29 квітня 2010 року № 11 по вул. Миру (на зеленій зоні біля будівлі ТЦ 

«Княжий скарб»); 

від 29 квітня 2010 року № 12 на перехресті вул. Миру і Алеї Хохтіф (на 

зеленій зоні біля бару-ресторану «Корона»); 

від 29 квітня 2010 року № 13 на перехресті вул. Толстого і 1 Травня (на 

зеленій зоні біля заправки «WOG»); 

від 29 квітня 2010 року № 14 по вул. Миру (на зеленій зоні біля будинку  

№ 17); 

від 24 червня 2010 року № 20 по вул. Ессенська, 2 (три рекламні 

конструкції на фасаді приміщення управління освіти); 

від 14 жовтня 2010 року № 24 по вул. Грушевського, 15 (на фасаді 

приміщення музею); 

від 14 жовтня 2010 року № 25 по вул. 1 Травня (на зеленій зоні біля 

оптових складів «Лідер»); 

від 14 жовтня 2010 року № 26 по вул. Грушевського, 14 (поблизу 

«Укртелекому»); 

від 14 жовтня 2010 року № 27 по вул. 1 Травня (поблизу колишнього поста 

ДАІ); 

від 13 жовтня 2011 року № 15 по вул. Острозького, 1 (на приміщенні 

кінотеатру); 

від 13 жовтня 2011 року № 16 по вул. Грушевського (поблизу АЗС); 

від 10 листопада 2011 року № 32 по вул. Попова (на зеленій зоні напроти 

будинку по вул. Попова, 4/1); 

від 12 січня 2012 року № 1 по вул. Острозького (напроти магазину 

«Мурманський» на початку зеленої зони); 
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від 12 січня 2012 року № 2 по вул. Острозького (напроти магазину 

«Вікторія» на початку зеленої зони); 

від 12 січня 2012 року № 3 по вул. Грушевського (поблизу магазину 

«Візит»); 

від 17 травня 2012 року № 2 по вул. Ессенська, 2 (напроти торгівельного 

центру). 

 

2. Продовжити ТОВ «ЛЕО СТАРК» термін дії дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами на п’ять років з 10 грудня 2020 року до 10 грудня 2025 

року: 

від 29 квітня 2010 року № 11 по вул. Миру (на зеленій зоні біля будівлі ТЦ 

«Княжий скарб»); 

від 29 квітня 2010 року № 12 на перехресті вул. Миру і Алеї Хохтіф (на 

зеленій зоні біля бару-ресторану «Корона»); 

від 29 квітня 2010 року № 13 на перехресті вул. Толстого і 1 Травня (на 

зеленій зоні біля заправки «WOG»); 

від 29 квітня 2010 року № 14 по вул. Миру (на зеленій зоні біля будинку 

№17); 

від 14 жовтня 2010 року № 24 по вул. Грушевського, 15 (на фасаді 

приміщення музею); 

від 14 жовтня 2010 року № 25 по вул. 1 Травня (на зеленій зоні біля 

оптових складів «Лідер»); 

від 14 жовтня 2010 року № 26 по вул. Грушевського, 14 (поблизу 

«Укртелекому»); 

від 14 жовтня 2010 року № 27 по вул. 1 Травня (поблизу колишнього поста 

ДАІ). 

 

3. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради                  

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

реклами. 

 

4. У разі відсутності на рекламних засобах комерційної реклами ТОВ 

«ЛЕО СТАРК» розміщувати на них соціальну рекламу або заклеювати 

рекламну площу фоном світлого кольору. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                                підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 


