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 УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

           

від _16.04.2020_ №___135_ 

      м. Покровськ 

 

Про надання дозволів 

на розміщення зовнішньої  

реклами ФОП Орлу Ф.І. 

 

 Розглянувши заяву ФОП Орла Ф.І. про надання дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами в м. Покровськ, прийнявши до уваги погодження 

відповідних установ, керуючись Законом України від 03.07.1996 №270/96-ВР 

«Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України  від 29.12.2003 №2067, 

Порядком розміщення рекламних засобів на території м. Покровськ 

затвердженим рішенням виконавчого комітету Красноармійської міської ради 

від 17.12.2014 №303, статтями 30, 59, 73 Закону України  від 21.05.1997 

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати ФОП Орлу Федору Івановичу дозволи на розміщення 

зовнішньої реклами в м. Покровськ терміном на 5 років до 16.04.2025 за 

адресами: 

 - вул. Європейська, р-н магазину «Плазма»; 

 - вул. Європейська, р-н ж/б №73-75; 

 - вул. Європейська, р-н ж/б №108-110; 

 - вул. Захисників України, р-н автостанції та майнового комплексу                       

КП «Покровськтепломережа»; 

 - вул. Захисників України (південна сторона), в р-ні вул. Пушкіна; 

 - вул. Захисників України (північна сторона), в р-ні вул. Добролюбова та 

вул. Лихачова; 

 - вул. Захисників України (південна сторона), в р-ні вул. Добролюбова та 

вул. Лихачова; 

 - вул. Захисників України  (північна сторона), в р-ні вул. Добролюбова та 

вул. Б. Хмельницького; 

 - вул. Захисників України  (південна сторона), в р-ні вул. Добролюбова та 

вул. Б. Хмельницького; 
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 - вул. Захисників України (північна сторона), р-н заводу 

«Електродвигун»; 

 - вул. Захисників України (південна сторона), р-н заводу 

«Електродвигун»; 

 - м-н Южний, р-н автостоянки біля парку «Ювілейний»; 

 - м-н Лазурний, р-н ж/б №67б; 

 - м-н Шахтарський, р-н ТЦ «Шахтарський»; 

 - м-н Шахтарський, р-н ТЦ «Побутрадіотехніка»; 

 - вул. Гайдамацька, р-н бази будматеріалів «Граніт»; 

 - вул. Вербицького, р-н вул. Тюленіна. 

 

2. ФОП Орлу Ф.І. звернутись: 

- до Центру надання адміністративних послуг за отриманням дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами;  

-  до КП «Управління міського господарства» для укладання договору на 

право користування місцями розташування рекламних засобів. 

 

3. КП «Управління міського господарства» (Тумасов) здійснювати 

контроль за естетичним станом рекламоносіїв. 

 

 

В.п. міського голови                                                                  І. Сущенко 


