
                                                                 УКРАЇНА 

Харківська область  Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

              
 «04»    грудня     2018року                                            № 360 
«Про продовження дії дозволу №2 на 

розміщення зовнішньої реклами ФОП 

***.» 

 

Розглянувши заяву Фізичної особи-підприємця ***, який зареєстрований за 

адресою: Харківська область, м. *, вул. **, щодо продовження дії дозволу №2 від 

18 грудня 2013 року на розміщення зовнішньої реклами на території 

Комсомольської селищної ради,  керуючись п.8.1., розділу 8 Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території Комсомольської селищної ради в новій редакції, 

затверджених  рішенням XXXIII  сесія Комсомольської селищної ради   VІI 

скликання від 08  лютого  2018р. № 599-VI,  Постановою КМУ від 29 грудня 2003 

р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 

на виконання власних(самоврядних) повноважень, зазначених у п.п.13 п. а) ст.30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Комсомольської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити строк дії дозволу №2 на розміщення зовнішньої реклами на 

території смт. Слобожанське (колишнє смт. Комсомольське), виданого 18 грудня 

2013р., на підставі рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради 

від 18.12.2013р. №228, фізичній особі-підприємцю Нещенко Сергію 

Олександровичу, а саме: 

-  рекламний засіб (банер), розміром 5,30 х 2,30м, виготовлений з банерної тканини 

- вінілового полотна, армованого поліестеровою ниткою(сіткою), закріплюється на 

торцевій стінці чотириповерхового житлового будинку, який розташований за 

адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське (колишнє смт. 

Комсомольське) вул. С. Закори будинок №14/вул. Ціолковського будинок №15. 

2. Внести відповідні доповнення у Погоджувальну частину дозволу №2, 

зазначеного у п. 1 цього рішення, а саме: 

- продовжити строк дії дозволу з 19 грудня 2018року до 19 грудня 2023року. 

3. Зобов’язати ФОП ** укласти договір на тимчасове користування місцем для 

розташування рекламного засобу. 

3. Зобов’язати  ФОП **. дотримуватись вимог Правил благоустрою населених 

пунктів Комсомольської селищної ради та вимог техніки безпеки, зазначених у 

пунктах 4.6. – 4.20. Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Комсомольської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Дубнюка М.М. 
 

Комсомольський селищний голова     Д.М. Діхтяр 
 


