
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                       №                  

м. Лиман 

 

 

 Про продовження терміну дії до-

зволу на розміщення зовнішньої 

реклами Товариству з обмеженою 

відповідальністю  “Торговий дім 

“ДОНАГРОХІМ” 

 

 

 Розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю  

“Торговий дім “ДОНАГРОХІМ” Трегубова Андрія Павловича від 13 серпня 2020 року 

№ 4981-02-09 про продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами на території міста Лиман Донецької області, керуючись ст.16 Закону України 

«Про рекламу», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» зі змінами та 

доповненнями, п.п.13 п.”а” ч.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Лиманської міської ради  

 

ВИРІШИВ : 
 

 1. Продовжити Товариству з обмеженою відповідальністю “Торговий дім 

“ДОНАГРОХІМ” термін дії дозволу № 1 від 21.09.2015 на розміщення зовнішньої 

реклами, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Краснолиманської 

міської ради від 16.09.2015 № 218, терміном на 5 років для розташування 

стаціонарного одностороннього наземного щита розміром 3,5х2,5 м за адресою: 

Донецька область, місто Лиман, вулиця Незалежності (між вулицями Симеренка Л. та 

Некрасова). 
 

 2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ДОНАГРОХІМ”: 

  2.1. в місячний термін укласти договір на тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу; 
  2.2. утримувати рекламний засіб у належному технічному та санітарному 
стані, із забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, із заміною 
пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду 
рекламного засобу та рекламних сюжетів. 
 

 3. Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської 

міської ради внести відповідні зміни в дозвільні документи та провести перерахунок 



плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу. 

 4. Відповідальність за розміщення та експлуатацію рекламного засобу з 

дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм покласти на 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “ДОНАГРОХІМ”. 

 

 5. У разі невиконання умов пункту 2 дане рішення втрачає чинність. 

 
 6. Координаційне забезпечення за виконанням даного рішення покласти на 
відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської міської ради 
(Шпак). 
 
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Муравльову О.М.  

 

 

 

 

Міський голова                                         П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


