
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.07. 2018 № 243 

м. Золотоноша  

 

Про демонтаж рекламних засобів на 

території  м. Золотоноша 

 

Відповідно до Закону України „Про рекламу”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 „Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами”, рішення Золотоніської міської ради 

від 26.11.2009 року № 47-8/VI „Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Золотоноші”, з метою усунення порушень 

та забезпечення виконання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог 

норм чинного законодавства в галузі реклами, враховуючи лист управління 

житлово – комунального господарства  (20.07.2018 № 1566), керуючись ст. 40 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Рекомендувати розповсюджувачам реклами – власникам рекламних 

засобів в 10-ти денний термін з моменту опублікування даного рішення 

власними силами демонтувати рекламні засоби відповідно додатків 1,2. 

2.У разі невиконання п.1 даного рішення здійснити демонтаж рекламних 

засобів за адресами: 

- вул. Черкаська, 9  відповідно додатку 1; 

- вул. Новоселівська  відповідно додатку 2; 

3.Доручити КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) здійснити 

демонтаж рекламних засобів. 

4.Після проведення робіт КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) 

скласти калькуляцію витрат, пов’язаних з демонтажем та зберіганням 

рекламних засобів. 

5.Витрати, пов’язані з організацією та демонтажем рекламних засобів, на 

підставі зробленого розрахунку організацією, що проводила демонтаж, 

компенсуються відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в                  

м. Золотоноша. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масло О.М. та управління житлово – комунального 

господарства (Флоренко О.А.) 

Міський голова        В.О. Войцехівський     
 

Флоренко 53346 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 24.07. 2018 № 243 

Елемент фото фіксації рекламного засобу за адресою: м. Золотоноша, вул. 

Новоселівська, 1а (ТОВ «Вутек-Інвест») 
 

 

 
 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                        О.В. Шакура 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 24.07. 2018 № 243 
 

Елемент фото фіксації рекламного засобу за адресою: м. Золотоноша, вул. 

Черкаська, 9 (ТОВ «Тераголд») 
 

 
 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                        О.В. Шакура 


