Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 22 від 25.02.2016р.

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. 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            		              	
Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25.02.2016р. № 22 


ПЕРЕЛІК 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що анулюються

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

ДП «Медіа 
Партнер – О»
3602-В1/С/Сщ
Дніпропетровська дор., 90/1
Стаціонарний щит
У зв’язку з
невикористанням місця розташування рекламного засобу  протягом 6-ти місяців
	

ДП «Медіа 
Партнер – О»
3994-В1/С/С-щ
Дніпропетровська дор., 99-Б/1
Стаціонарний щит
У зв’язку з
невикористанням місця розташування рекламного засобу  протягом 6-ти місяців
	

ТОВ «Стріт В’Ю»
742-А2/П/Сл
вул. Мала Арнаутська/ вул. Пушкінська, 75а
Сіті-лайт
У зв’язку з
невикористанням місця розташування рекламного засобу   протягом 6-ти місяців
	

ТОВ «Хумана Південь»
2552-В1/М/Лб
вул. Академіка Філатова, 1
Лайт-бокс на фасаді
У зв’язку з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами
	

ПАТ «МАРФІН БАНК»
896-В1/П/С-к
вул. Колонтаївська, 8/1
Стаціонарна конструкція
У зв’язку з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами
	

ФОП Бут Д.О.
4253-А1/П/Л-б
пров. Чайковського, 16
Лайт-бокс на фасаді
У зв’язку з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами
	

ФОП Смірнов А.О.
3619-А2/П/Л-б
просп. Шевченка, 8/2
Лайт-бокс на фасаді – 2 шт.
У зв’язку з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами





    	 	Керуюча справами                                                        	      	                                                О. Оніщенко










