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УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від "17" жовтня 2018 року

№ ______
м. Долинська

Про демонтаж об’єкту зовнішньої
реклами ТОВ «АТБ-маркет»
Відповідно до статей 29, 30, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», законів України «Про рекламу», «Про
благоустрій населених пунктів», Типових правил розміщення зовнішньої
реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.2003 № 2067, Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Долинська,
затверджених рішенням виконкому міської ради від 19 жовтня 2011 року
№ 250 (із змінами та доповненнями), в зв'язку з тим, що товариством з
обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет» (далі-ТОВ «АТБ-маркет»)
систематично не виконуються зобов'язання, щодо своєчасного та в повному
обсязі внесення платежів по «Договору № 13 на право тимчасового
користування місцем (для розміщення РЗ), яке перебуває у комунальній
власності територіальної громади м.Долинська» від 23 жовтня 2013 року,
станом на сьогоднішній день є наявна заборгованість у сумі 356,40 грн.,
враховуючи рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 15
листопада 2017 року № 193 «Про демонтаж об’єкту зовнішньої реклами ТОВ
«АТБ-маркет», керуючись пунктами 1.2.22., 7.1., 7.1.6., 7.2., 7.2.5.
Договору, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Припинити дію Дозволу №11-13 на розміщення зовнішньої
реклами від 25.11.2013 року, виданого ТОВ «АТБ-маркет», на підставі
рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 20 листопада
2013 року № 211, в частині надання дозволу на розміщення рекламного
засобу сітілайту «АТБ», розміром 2,0 х 2,5м2 , за адресою: м. Долинська, на
перехресті вул.Соборності України та Чкалова, 2, біля
магазину
«Продукти-237».
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2.
Достроково розірвати в односторонньому порядку «Договір № 13
на право тимчасового користування місцем (для розміщення РЗ), яке
перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Долинська»
від 23 жовтня 2013 року, укладений між Долинською міською радою
та ТОВ «АТБ-маркет».
3. Зобов'язати ТОВ «АТБ-маркет»:
протягом п’яти робочих днів, з дня набуття чинності даного рішення,
провести демонтаж рекламного засобу - сітілайту «АТБ»,
розміром
2
2,0 х 2,5м , за адресою: м. Долинська, на перехресті вул.Соборності України
та Чкалова, 2, біля магазину «Продукти-237» за власний рахунок;
протягом трьох днів після демонтажу рекламного засобу відновити
пошкоджені елементи благоустрою, в тому числі дорожнього (тротуарного)
покриття;
здійснити оплату за період фактичного користування місцем, яке
перебуває в комунальній власності, відповідно до умов вищевказаного
Договору.
4. У випадку невиконання ТОВ «АТБ-маркет» даного рішення,
комунальному підприємству «Долинське міське комунальне господарство»
при Долинській міській раді демонтувати об’єкт зовнішньої реклами,
вказаний у пункті 3 даного рішення, витрати з проведення демонтажу
покласти на ТОВ «АТБ-маркет».
5. Рішення набирає чинності з моменту публікації оголошення про його
прийняття в громадсько-політичному тижневику «Провінція».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Цуканова С.Б.

Міський голова

В.ТЕРНАВСЬКА

