
 

 

 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

24  червня  2021 р.№131.  

Про розміщення об’єктів    

зовнішньої реклами  
 

 

 

Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців  та  клопотання  

Дочірного  підприємства  закритого  акціонерного  товариства   Теувес 

Холдінг  «Тегра Україна ЛТД»,   про продовження дії дозволу на розміщення 

рекламоносіїв, відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Правил розміщення зовнішньої реклами у м. 

Гайсині, затверджених рішенням 28 сесії Гайсинської міської ради 5 

скликання  від 10.12.2008р. (із змінами,  внесеними  рішенням  2 сесії 

Гайсинської міської ради 6 скликання від 24.12.2010 р.),  виконком міської 

ради  ВИРІШИВ: 

1.Продовжити дію  дозволу ФОП …..*, №88/16 на місце розташування 

рекламоносія  по вул. Грушевського, 38 терміном на 5 років.  

        Встановити плату за користування місцем для розміщення рекламоносія 

у розмірі  66 (шістдесять шість)  грн. в місяць. 

2.Продовжити дію  дозволу Дочірного  підприємства  закритого  акціонерного  

товариства   Теувес Холдінг  «Тегра Україна ЛТД»,   №34/11 на місце 

розташування рекламоносія  по вул. 1 Травня   ( на  розі  з  вул. 5 Сонячна) 

терміном на 5 років.  

        Встановити плату за користування місцем для розміщення рекламоносія 

у розмірі  106 ( сто шість) грн. в місяць. 

3.Продовжити дію  дозволу Дочірного  підприємства  закритого  акціонерного  

товариства   Теувес Холдінг  «Тегра Україна ЛТД»,   №35/11 на місце 

розташування рекламоносія  по вул. І.Богуна  ( з боку  кладовища  північніше  

від 4 пров. І.Богуна )  терміном на 5 років.  

        Встановити плату за користування місцем для розміщення рекламоносія 

у розмірі  106 ( сто шість) грн. в місяць. 

4.Надати  дозвіл  на  розміщення рекламоносія  Дочірному  підприємству  

закритого  акціонерного  товариства   Теувес Холдінг  «Тегра Україна ЛТД»  

по  вул. Станційній, 2 (в районі    розташування підприємства).   

       Встановити плату за користування місцем для розміщення рекламоносія у 

розмірі  106 ( сто шість) грн. в місяць. 

 

 



5. Продовжити дію  дозволу ФОП …..* №63/14 на місце розташування 

рекламоносія  по вул. 1 Травня,34-к/3 терміном на 5 років.  

        Встановити плату за користування місцем для розміщення рекламоносія 

у розмірі  100 ( сто ) грн. в місяць. 

6.Контроль  за  виконанням   цього  рішення  покласти  на в.о. начальника 

відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

міської  ради  В.П. Юрчака.   

 

Міський голова                                                       А.І.Гук 
 

 


