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Про анулювання дозволів
на розміщення зовнішньої
реклами в м. Миколаєві

Розглянувши звернення АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 22.02.2019 №№ 199/19а, 200/19а, 201/19а, 202/19а, 203/19а, 204/19а, 205/19а, 206/19а, 207/19а, 208/19а, 209/19а, 210/19а, 211/19а, 212/19а, 213/19а, 214/19а, 215/19а, 216/19а, 217/19а, 218/19а, 219/19а, 220/19а про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві, згідно з поданими документами, відповідно до пп. 7.1 п. 7 Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві, затверджених рішенням виконкому міської ради від 04.10.2011 № 1015, керуючись ст. 40,  ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Анулювати дозволи на розміщення зовнішньої реклами в                         м. Миколаєві від 25.01.2013 №№ 1838/1, 1838/2, 1838/3, 1838/4, 1838/5, 1838/6, 1838/7, 1838/8, 1838/9, 1838/10, 1838/11,  1838/12, 1838/13, 1838/14, 1838/15, 1838/16, 1838/17, 1838/18, 1838/19, 1838/20, 1838/21, 1838/22, надані                  АТ «Райффайзен Банк Аваль», у вигляді консолій (двосторонніх спеціальних конструкцій з внутрішнім підсвітлюванням 0,92 х 1,31 м), розташованих за адресами:                      

- пр. Центральний (пр. Леніна), 66, біля Пушкінського кільця;
- вул. Курортна (вул. Бутоми), Намив, ріг вул. Озерної (вул. Червоних Майовщиків); 
- пр. Богоявленський (пр. Жовтневий), р-н кінотеатру «Юність»;
- пр. Богоявленський (пр. Жовтневий), автовокзал;
- пр. Центральний (пр. Леніна) ріг вул. Соборної (вул. Радянської);
- пр. Героїв України (пр. Героїв Сталінграда), напроти  «Метро»;
- пр. Богоявленський (пр. Жовтневий) ріг пр. Корабелів;
- вул. Генерала Карпенка, напроти магазину «Леваневський»;
- пр. Богоявленський (пр. Жовтневий), 307, магазин «Богоявленський»;
- вул. Озерна (вул. Червоних Майовщиків), 7а, Намив;
- пр. Центральний (пр. Леніна) ріг  вул. 3 Слобідської (вул. Дзержинського), супермаркет «АТБ»;
- пр. Центральний (пр. Леніна) ріг вул. Декабристів;
- вул. Корабелів, напроти міської лікарні;
- вул. Соборна (вул. Радянська) ріг вул. Великої Морської;
- пр. Центральний (пр. Леніна) ріг вул. Водопровідної;
- пр. Центральний (пр. Леніна), 26, р-н Центрального ринку;
- пр. Богоявленський (пр. Жовтневий) ріг пр. Корабелів, напроти супермаркету «Фуршет»;
- пр. Центральний (пр. Леніна), біля банку «ВТБ»;
- вул. Велика Морська ріг вул. Декабристів;
- пр. Героїв України (пр. Героїв Сталінграда), магазин «П’ятачок»;
- вул. Дунаєва ріг пл.Суднобудівників;
- пр. Центральний (пр. Леніна) ріг вул. Соборної (вул. Радянської), біля готелю «Україна».

2. Зобов’язати розповсюджувача реклами:
– укласти додаткову угоду про внесення змін до договору про надання місць для розміщення зовнішньої реклами з виконкомом Миколаївської міської ради, одержати їх у робочому органі – управлінні містобудування та архітектури Миколаївської міської ради;
– у триденний термін демонтувати рекламні засоби.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г. 
  



Міський голова                                                                                 О.Ф. Сєнкевич 


