
   

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

27 січня 2021 року  № 8 

 

Про дозвіл на розміщення  

зовнішньої реклами 
 

Розглянувши подані заяви, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003р. №2067 «Про затвердження Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами», Закону України «Про рекламу», рішення 

тридцять першої сесії Лубенської міської ради п’ятого скликання від  21 жовтня 

2008р. «Про правила розміщення зовнішньої реклами та спеціальних 

конструкцій для розміщення зовнішньої реклами  в м. Лубни», керуючись 

п.п.13 п.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

 вирішив: 
  

1. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами згідно з документацією до 

27.01.2026 р.: 

- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по проспекту Володимирському, напроти будинку 

№117 (рекламний щит на опорі); 

- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по проспекту Володимирському, напроти будівлі 

№105 (рекламний щит на опорі); 

- ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» по проспекту Володимирському, напроти будівлі 

№90/1 (рекламний щит на опорі). 

2. Продовжити дозвіл на розміщення зовнішньої реклами згідно з 

документацією до 27.01.2026р.: 

- ФОП Атавіну Денису Володимировичу на розі проспекту Володимирського 

та вул. Рєпіна (рекламний щит типу «Біллборд»); 

- ФОП Корнієнку Юрію Васильовичу по проспекту Володимирському, біля 

будівлі №26 (рекламна конструкція типу «Сіті-лайт» - №1); 

- ФОП Корнієнку Юрію Васильовичу по проспекту Володимирському, біля 

будівлі №26 (рекламна конструкція типу «Сіті-лайт» - №2); 

- ФОП Корнієнку Юрію Васильовичу по проспекту Володимирському, біля 

входу в центральний парк відпочинку (рекламна конструкція типу «Сіті-лайт»); 

- ФОП Корнієнку Юрію Васильовичу по проспекту Володимирському, біля 

будівлі №28 (рекламна конструкція типу «Сіті-лайт» - №1); 

 



- ФОП Корнієнку Юрію Васильовичу по проспекту Володимирському, біля 

будівлі №28 (рекламна конструкція типу «Сіті-лайт» - №2); 

- ФОП Омельяненку Олегу Олексійовичу по вул. Гайдая (рекламний щит 

двосторонній). 

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради  (заступник начальника Сосна О.М.) укласти договори 

з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», ФОП Атавіним Д.В., ФОП Корнієнком Ю.В. та               

ФОП Омельяненком О.О. про оплату за використання місць розміщення 

рекламоносіїв. 

3. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Шмонденка А.Г. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського  

міського голови Діденка О.Г.  

 

 

Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


