
                                              

 УКРАЇНА   

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ  

 

 

від  _19.11.2020_№___432_ 

   м. Покровськ 

 

Про надання дозволів  

на розміщення зовнішньої  

реклами ФОП Харчевній О.В. 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Харчевної Олени Володимирівни 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» (зі змінами), Типовими правилами розміщення 

зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 №2067 (зі змінами), 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» (зі змінами), виконком міської 

ради  

ВИРІШИВ: 

 

1.Надати ФОП Харчевній Олені Володимирівні дозволи на розміщення 

зовнішньої реклами в м. Покровськ терміном на 5 років до 19.11.2025 за адресами: 

- вул. Центральна (від будівлі №138, з правого боку в західному напрямку №1); 

- вул. Центральна (від будівлі №138, з правого боку в західному напрямку №2); 

- вул. Центральна (від будівлі №138, з правого боку в західному напрямку №3); 

- вул. Центральна (від будівлі №138, з правого боку в західному напрямку №4); 

- вул. Європейська, в районі універмагу «Покровськ» (з правого боку в 

південному напрямку №1); 

- вул. Європейська, в районі універмагу «Покровськ» (з правого боку в 

південному напрямку №2); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №п-6); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №п-5); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №п-4); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №п-3); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №п-2); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №п-1); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №л-1); 



- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №л-2); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №л-3); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №л-4); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №л-5); 

- бульвар Андрющенка (в південному напрямку №л-6); 

проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з лівого боку 

в південному напрямку №7); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з лівого 

боку в південному напрямку №6); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з лівого 

боку в південному напрямку №5); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з лівого 

боку в південному напрямку №4); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з лівого 

боку в південному напрямку №3); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з лівого 

боку в південному напрямку №2); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з лівого 

боку в південному напрямку №1); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з правого 

боку в південному напрямку №1); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з правого 

боку в південному напрямку №2); 

- проспект Миру (від вул. Центральна до вул. Маршала Москаленка з правого 

боку в південному напрямку №3). 

2. ФОП Харчевній О.В. 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» (Назаров) здійснювати контроль за 

естетичним станом рекламоносія. 

 

 

В.п. міського голови                                                                                      О. Требушкін 

 


