
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 11 червня 2021 року        № 81 

 

Про внесення змін в рішення від 13.04.2021 

№53 «Про внесення змін в рішення від 

14.11.2013 №207 "Про внесення змін в 

рішення від 04.04.2013 №42 «Про надання 

дозволу на встановлення рекламних щитів 

в м.Надвірна ТОВ «Вітрина Карпат»" та 

продовження терміну дії дозволів на 

встановлення рекламних щитів в 

м.Надвірна ФОП Писклинець В.М.» 

 

Розглянувши заяву ФОП Писклинець Віри Михайлівни, жительки м.Надвірна, 

вул. Коперніка, про внесення змін в рішення від 13.04.2021 №53 «Про внесення змін в 

рішення від 14.11.2013 №207 "Про внесення змін в рішення від 04.04.2013 №42 «Про 

надання дозволу на встановлення рекламних щитів в м.Надвірна ТОВ «Вітрина Карпат»" 

та продовження терміну дії дозволів на встановлення рекламних щитів в м.Надвірна ФОП 

Писклинець В.М.», керуючись рішенням виконавчого комітету міської ради №115 від 

24.07.2014 "Про затвердження Положення «Про порядок розміщення зовнішньої реклами 

на території м.Надвірна»", зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету №267 

від 31.05.2016 "Про обстеження зовнішньої реклами в м.Надвірна" та законами України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", «Єдиними правилами ремонту і 

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування 

ними та охорони», затвердженими постановою Кабінету Міністрів №198 від 30.03.1994 р., 

виконком міської ради  

 

в и р і ш и в: 

 

1. Внести зміни в рішення від 13.04.2021 №53 «Про внесення змін в рішення від 

14.11.2013 №207 "Про внесення змін в рішення від 04.04.2013 №42 «Про надання дозволу 

на встановлення рекламних щитів в м.Надвірна ТОВ «Вітрина Карпат»" та продовження 

терміну дії дозволів на встановлення рекламних щитів в м.Надвірна 

ФОП Писклинець В.М.», виклавши додаток до рішення в наступній редакції: 

 

Перелік рекламних засобів, розміщених на території м.Надвірна, 

ФОП Писклинець Вірою Михайлівною 

 

№п/п Тип 

рекламного 

засобу 

Площа, 

кв.м 

Місце розташування рекламного засобу 

1 рекламний 

щит 

36 вул. Соборна (біля автодрому Надвірнянського 

коледжу) 

2 рекламний 

щит 

36 вул. Соборна (біля ЛК «Інтерплит Надвірна») 

3 рекламний 

щит 

36 вул. Рамішвілі (напроти очисних водоканалу) 



№п/п Тип 

рекламного 

засобу 

Площа, 

кв.м 

Місце розташування рекламного засобу 

4 рекламний 

щит 

36 вул. Вокзальна (біля автовокзалу) 

5 рекламний 

щит 

36 вул. Соборна (біля прохідної райавтодору) 

6 рекламний 

щит 

36 вул. Рамішвілі (біля колишньої прохідної колишньої 

військової частини)  

7 рекламний 

щит 

36 вул. Шухевича (біля ринку Торговиця) 

8 рекламний 

щит 

36 вул. Рамішвілі (біля кільця) 

9 рекламний 

щит 

36 з вул. Соборна (біля автодрому Надвірнянського 

коледжу) – на місце розміщення : дорога Н-09 , біля 

урочища Стави, село Стримба Надвірнянської міської 

ради 

10 рекламний 

щит 

36 з вул. Рамішвілі (напроти очисних водоканалу) – на 

місце розміщення: біля урочища «Біля заправки», село 

Назавизів Надвірнянської міської ради 

11 рекламний 

щит 

36 вул. Вокзальна (біля автовокзалу) – на місце 

розташування : на дорозі Н-09 Івано-Франківська 

область, Надвірнянський район, за межами  

Назавизівської сільської ради, біля урочище «Гора» 

12 рекламний 

щит 

36 вул. Соборна (біля прохідної райавтодору) – на місце 

розміщення: на вулиці Грушевського (біля виробничо-

складських приміщень) в місті Надвірна 

13 рекламний 

щит 

36 з вул. Рамішвілі (біля колишньої прохідної колишньої 

військової частини) на місце розташування : за межами 

населеного пункту села Стримба Надвірнянської 

міської ради, біля автозаправки 

 

2. Зобовязати ФОП Писклинець В.М. переоформити видані дозволи на розміщення 

зовнішньої реклами з відповідним погодженням служб і переоформити договори на 

користування місцями розміщення зовнішньої реклами. Розмір плати за тимчасове 

користування місцем для розміщення зовнішньої реклами встановити у відповідності до 

п.4.2 Положення "Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території м.Надвірна", 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради №115 від 24.07.2014, зі 

змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету №267 від 31.05.2016. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління архітектури  та 

містобудування міської ради Костирко О.Т. 

 

 

 

 

 

Міський голова                   Андрійович З.М. 

 

 

 

 


