
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25  лютого   2015 року                                                                      №  18 

 

Про надання дозволу на розміщення  

зовнішньої реклами фізичній особі –  

підприємцю  Перепелиці О.О. в районі 

між кафе "Казка" та ресторану "Явір" 

по вул.Молодіжна  

 

 Розглянувши заяву ФОП Перепелиці О.О. від 24.02.2015 № 75, з метою  

розміщення рекламного засобу (4 шт.) в районі між кафе "Казка" та рестораном 

"Явір" по вул.Молодіжна смт Власівка, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України  від 29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами" та рішення Власівської селищної ради від 

29.11.2007 № 320 "Про порядок розміщення засобів зовнішньої реклами в смт 

Власівка", виконавчий комітет селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати фізичній особі–підприємцю Перепелиці Олександру 

Олексійовичу дозвіл  на розміщення зовнішньої реклами терміном на 5 (п’ять) 

років для розташування односторонніх рекламних щитів розміром  1,0 м × 0,8 м 

на стовпах електропередач (ПАТ "Полтаваобленерго") в районі між кафе 

"Казка" та  ресторану "Явір" по вул.Молодіжна смт Власівка в таких місцях: 

- біля будинку № 2, вул.Молодіжна; 

- між будинками № 2 - № 4, вул.Молодіжна; 

- біля буд. № 8, вул.Молодіжна; 

- біля ресторану "Явір",  

при умові погодження з ПАТ "Полтаваобленерго". 

  

2. Зобов'язати фізичну особу-підприємця  Перепелицю О.О. : 

2.1. Установку  рекламних засобів на стовпах  електропередач виконати 

після надання  письмового погодження  ПАТ "Полтаваобленерго" та Державної 

автоінспекції  (ДАІ) . 

 

 2.2. Установку та монтаж рекламних носіїв виконати після надання 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами згідно з затвердженими зразками та 

необхідними додатками. 



 2.3. У п’ятиденний термін надати до селищної ради фотокартку  

(розміром не менш як 6см × 9см) рекламного засобу після його розміщення.  

  

 3. У разі не встановлення рекламного засобу на протязі 6 місяців дозвіл на 

розташування рекламного засобу буде скасовано. 

 

4. При невиконанні п.2 дане рішення втрачає чинність. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови Кравченка В.І. 

 

 

Заступник селищного голови                                              В.Кравченко 
 


