
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 квітня_2012р. № 143
м.Нововолинськ

Про дозвіл  на  розміщення
зовнішньої  реклами

Розглянувши заяви підприємців Зверінської М.В. від 07.02.2011р.  і  Созоніка І.М. 
від  07.02.2012р.  та   керуючись ст.31  Закону  України «Про місцеве  самоврядування в 
Україні»,  Закону України  «Про рекламу» і на підставі  «Типових правил розміщення 
зовнішньої  реклами»,  затверджених  Постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від 29.12.2003р. №2067,   виконком  Нововолинської  міської  ради  В И Р І Ш И В:

1.  Дозволити  підприємцю  Зверінській  Марії  Василівні,  враховуючи  попередні 
погодження,  розташувати рекламоносій зовнішньої  реклами розмірами 6,0х3,0м(h)  на 
опорі  загальною  висотою  6,50  м  на  земельній  ділянці  в  районі  гуртожитку 
ВАТ “Оснастка”  на  вул. Луцькій, 26.

2. Дозволити  підприємцю  Созоніку  Ігору  Миколайовичу, враховуючи попередні 
погодження,  розташувати  рекламоносій  зовнішньої  реклами  розмірами  6,0х3,0м(h)  на 
фасаді  Будинку спорту  на пр.Перемоги, 5.

3.  Дозволити  підприємцю Созоніку  Ігорю Миколайовичу,  враховуючи  попередні 
погодження,  розташувати  рекламоносій  зовнішньої  реклами  розмірами  6,0х3,0м(h)  на 
фасаді  житлового  будинку  на  пр. Перемоги, 2-а.

4. Зобов’язати  вищевказаних  розповсюджувачів  зовнішньої  реклами:
4.1. Отримати у відділі містобудування та архітектури міськвиконкому дозвіл, який 

дає право на розташування зовнішньої реклами;
4.2. Виготовити проектно-технічну документацію для розміщення рекламоносіїв та 

погодити її в установленому порядку;
4.3.  Протягом  місяця  з  дня  прийняття  рішення  розмістити  рекламний  засіб  у 

вказаному місці;
4.4.  Зовнішню  рекламу  використовувати  за  призначенням  (без  розміщення 

політичної  реклами).
4.5. Передбачити  нічне  освітлення  рекламного носія.
5.  Попередити  вищевказаних  розповсюджувачів  зовнішньої  реклами  про 

адміністративну відповідальність за недотримання правил благоустрою при експлуатації 
рекламного засобу і прилеглої території.

6.  Зобов’язати  підприємця  Зверінську  М.В.  укласти  договір  сервітуту  та 
зареєструвати його у встановленому законом порядку.

7. Визначити плату за встановлення земельного сервітуту в розмірі ставки орендної 
плати за землю, передбаченої рішенням Нововолинської міської ради  від 21.03.2007 р. 
№10/33.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови 
Сторонського  А.М.

Міський  голова                                                                    В.Б.Сапожніков
Древінська  33441


