Проект 
 
Про анулювання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами
 
Відповідно до підпункту 13 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України             «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067                  «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22 квітня 2008 року № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі у новій редакції» виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:	

1. Анулювати дозволи на розміщення зовнішньої реклами згідно                        з переліком (додається).

2. Визначити, що об’єкти зовнішньої реклами, дозволи на розміщення яких анульовані, підлягають демонтажу у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.
 
Міський голова								Г. Труханов
 
Керуюча справами							О. Оніщенко             


Вик.: Панасюченко
          (Уланова 797-24-22)
 Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№ 

ПЕРЕЛІК 
	дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що анулюються	

№
з/п
Суб’єкт господарювання
№
дозволу
Адреса розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(м. Одеса)
Вид конструкцій
Підстави анулювання
	

ФОП Бутенко Ірина Борисівна
5340-В2/С/Щ
вул. Генерала Бочарова, 30
Щит на фасаді:
4,0м х 1,5м х 1ст.
У зв’язку з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами
	

ФОП Гогунська Юлія Володимирівна
7734-В1/К/Д-к,ІРЗ
просп. Небесної Сотні, 6
Дахова конструкція:
0,7м х 3м х 1ст.
Інший рекламний засіб (маркіза):
0,3м х 12м х 1ст. 
У зв’язку з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами
	

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
5375-С/К/Л-б
вул. Левітана, 101
Лайт-бокс на фасаді – 
2 шт.:
5,3м х 0,85м х 1 ст. – 1 шт.
1,3м х 0,75м х 2 ст. – 1 шт.
У зв’язку з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами
	

ФОП Заруцький Руслан Михайлович
7588-А2/П/Л-б
вул. Лейтенанта Шмідта, 25
Лайт-бокс на фасаді 
(об’ємні літери):
0,55м х 3,3м х 1 ст.
Лайт-бокс на фасаді:
діаметр – 0,6м х 2 ст.
У зв’язку з припиненням фізичної особи-підприємця
	

ФОП Бойко Валентин Іванович
3936-В1/М/М
Люстдорфська дорога, 11
Мимохід:
до 1 кв.м
У зв’язку з розірванням договору на тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів
	

ФОП Андрусішин Артур Вадимович
7871-С/К/Щ
вул. Академіка
Вільямса, 59-Г
Щит на фасаді:
0,6м х 1,9м х 1 ст.
У зв’язку з розірванням договору на тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів

     		Керуюча справами                                                        	         					О. Оніщенко

























Вик.: Панасюченко
          		(Уланова 797-24-22)
ЮК 12.12.2019Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами»

СУТЬ ПИТАННЯ: анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: приведення у відповідність з порядком розміщення рекламних конструкцій.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ:  відсутній.




Начальник управління реклами                                                В.В. Панасюченко











