
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

22 листопада 2021 року         № 406 

 

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в селі Гора 

 

Розглянувши заяву гр. Дячука Руслана Дмитровича про надання дозволу 

на розміщення зовнішньої реклами строком на 5 (п’ять) років у вигляді 

двостороннього боксу на опорі (№1) - сіті-лайт, що буде розміщено за 

орієнтовними координатами: 50.375970, 30.861965 на земельній ділянці 

загального користування по  вулиці Центральна, село Гора  Гірська сільська 

рада Бориспільський район Київська область, керуючись підпунктом 13 пункту 

«а» статті 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законами України  «Про рекламу», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Правилами благоустрою на 

території Гірської сільської ради» затверджених рішенням Гірської сільської 

ради від 18.02.2021 №249-8-VIII, «Правилами розміщення зовнішньої реклами 

з визначенням розміру плати за користування місцями, які перебувають у 

комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами 

для розташування спеціальних конструкцій на території Гірської сільської 

ради» затверджених рішенням Гірської сільської ради від 17.06.2021 №426-15-

VIII, виконавчий комітет Гірської сільської ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

1.  Надати гр. Дячуку Руслану Дмитровичу дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами строком на 5 (п’ять) років, у вигляді двостороннього боксу 

на опорі - сіті-лайт, що буде розміщено на земельній ділянці загального 

користування по  вулиці Центральна, село Гора  Гірська сільська рада 

Бориспільський район Київська область. 

2.  Структурному підрозділу виконавчого органу Гірської сільської ради, 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Гірської сільської 

ради (робочий орган) оформити та видати гр. Дячуку Руслану Дмитровичу 

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, укласти договір про надання в 

користування місць для розташування спеціальних конструкцій. 

3.  Зобов’язати гр. Дячука Руслана Дмитровича, при розміщенні 

зовнішньої реклами, дотримуватися «Правил розміщення зовнішньої реклами з 

визначенням розміру плати за користування місцями, які перебувають у 

комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами 

для розташування спеціальних конструкцій на території Гірської сільської 
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ради», «Правил благоустрою на території Гірської сільської ради», санітарних 

правил та інших вимог чинного  законодавства. 

4.  Контроль за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет 

Гірської сільської ради. 

 
 
Сільський голова                                                                     Роман ДМИТРІВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


