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/ ' пл-,,-л-., тт-,Ал,,л,,,л"Щепутату,Щубенськоi MicbKoi ради

OKcaHi СУхИЙ

Щубенська MicbKa рада, розгJulн}tsши Ваш депугатський запит щодо вирiшення

IIитанIш демонтажу чи перенесеннrI сiтi-лйту, розташованого мiж багатоквартирними

бушшrками Jф164 та Ns170 по вул. М. фlтrевського та наданшI копiй дозвiльних доrсументiв на

йою встановленшI, повiдом:тяемо наступне,

Сiтi-лайт по вул. Грушевського (навпроти булинку Jф |64) встановлено Пелих

Свiтланою Олександрiвною на пiдставi дозволу N9 100 на тимчасове користування мiсцями

розташування спецiальних конструкцiй, виданого вiдповiдно до рiшентrя виконавчого KoMiTery

,Щубенськоi мiськоi ради вiд 15.03.2018 року N9 104 , копiя додаеться на 1 арк. в 1 прим.

Вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTery Щубенськоi MicbKoi ради вiд 2|.0|.202|

Ns50 "Про перемiщення спецiа,тъних констр}кцiй зовнiшньоi реклами на територii м. ,Щубно"

Свiтлана Пелих (власник) була зобов"язана здiйснити перемiщення рекламноi конструкцii

типу "сiтi-лайт", що розташована на вул. Михайла Грушевського у м.,Щубно навпроти булинку

J\b164 на вiдстань вiд проiжджоi частини вулицi, яка б не перешкоджала видимостi, та з

дотриманнrIм вимоц передбачених Правилами дорожнього руху та ДСТУ З587-97 "БеЗпеКа

дорожнього руху. Автомобiльнi дороги, вулицi та залiзничнi переiЪди. Вимоги до

експлуатацiйного стану".

Спецiалiстами управлiння архiтектури, будiвництва та земельних питань MicbKoi

ради були проведеннi обстеження з виiъдом на мiсце та виявпеIlо, що мiсце розташування

рекла:rлноI конструкцii на вул. Михайла фушевського у м.,Щубно навпроти булинку ),lb164

змiнено.

У зв'язку iз перенесеннrIм вищезазЕаченоi peKJI€l},{Hoi конструкцii, Пелих СвiтлаНi

Олександрiвнi упразлiнням АБЗП MicbKoi ради надiслано лист з прохашuIм надати HoBi

викопiювання iз погодженнями вiдповИних органiзацiй утримувачами iнженерниХ

комlнiкацiй, а також iз погодженням мiсця розташрання спецiа-шьноi констрlкчii iз

уповноваженим пiдроздiлом Нацiоналъноi полiцii, якi пiдтверд}с)доть нове мiсце розташуванIuI

сiтi-лайта.

мiський голова

олена Стасюк з-22-1,9
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Заступник мiського гоJIови
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