
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщеного об’єкта  
за адресою: вул. Патріотична, 68 

 

 

Керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 

Законом України «Про рекламу», «Типовими правилами розміщення 

зовнішньої реклами», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003 № 2067, «Порядком розміщення зовнішньої реклами в м. 

Запоріжжя», затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 22.02.2013 № 45, зі змінами від 17.12.2018 № 600, Правилами 

благоустрою території міста Запоріжжя, затвердженими рішенням Запорізької 

міської ради від 22.06.2011 №41 (зі змінами та доповненнями), у зв’язку з 

фактом виявлення самовільно розміщеного об’єкта, а саме конструкції 

рекламного характеру (зовнішньої реклами), власник ТОВ «КОСМОЛОТ», на 

підставі акту про виявлення самовільно розміщеного об’єкта, 

фотоматеріалів, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити самовільно розміщеним об’єктом, що підлягає 

відокремленню від місця його розташування конструкцію рекламного 

характеру (зовнішню рекламу), власник ТОВ «КОСМОЛОТ», розташовану за 

адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68. 

2. Звільнити територію м. Запоріжжя від самовільно розміщеного 

об’єкта – конструкції рекламного характеру (зовнішньої реклами), 

розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68. Звільнення 

території міста Запоріжжя від самовільно розміщеного об’єкта здійснити 

шляхом демонтажу та транспортування цього об’єкта до місця зберігання. 

3. Виконання цього рішення доручити комунальному підприємству 

«Градпроект», та районної адміністрації міської ради по Вознесенівському 

району як балансоутримувачу території, на якій знаходиться самовільно 

розміщений об’єкт. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О., 

голову районної адміністрації міської ради по Вознесенівському району 

Звегінцева А.В.  

 

 

Міський голова          В.В. Буряк 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про звільнення території міста Запоріжжя від самовільно розміщеного об’єкта 

за адресою: вул. Патріотична, 68» 

 

Правилами благоустрою міста Запоріжжя, затвердженими рішення 

Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 (зі змінами та доповненнями) у п. 

4.3.10. забороняється самовільно розміщувати конструкції, які мають 

рекламний або інший характер, інформаційно-рекламні плакати, торговельні 

лотки, кіоски, павільйони; п. 4.3.33 забороняється самовільно встановлювати 

малі архітектурні форми, об'єкти зовнішньої реклами. 

Актом про виявлення самовільно розміщеного об’єкта № 0055 від 

27.05.2019 р. було виявлено самовільно розміщений об’єкт – конструкцію 

рекламного характеру (зовнішню рекламу), яка розміщена на об’єкті 

благоустрою міста Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68.  

Встановлено наявність порушення вимог законодавства у сфері 

благоустрою – Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.4.3.10, 

п. 4.3.33, розділу 11  Правил благоустрою території міста Запоріжжя.  

Відповідно до п. 11.6, п. 11.7 Правил благоустрою, у разі відсутності 

власника (користувача) СРО, або відмови останнього надати відомості про 

себе; документи, які відповідно до закону підтверджують право власності 

(користування) на СРО; документи, що посвідчують відповідно до закону право 

власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено СРО; 

відомості щодо наявності передбаченого чинним законодавством дозволу на 

розміщення СРО, Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя з метою отримання 

зазначеної вище інформації в день в день виявлення СРО направляє запити до 

відповідних органів. 

У цьому випадку Акт складається після отримання відповідної 

інформації, а в разі її відсутності на підставі наявної інформації. 

Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя з метою виконання своїх 

повноважень наділяється правом отримання від відповідних компетентних 

органів документальних матеріалів (їх копій) відносно витребуваної інформації 

(договорів, ордерів, дозволів, тощо).  

На час проведення перевірки право власності на конструкцію рекламного 

характеру (зовнішню рекламу) заявило ТОВ «КОСМОЛОТ», проте документів 

дозвільного характеру на розміщення зазначеного об’єкта надано не було.  

За інформацією, отриманою листом від 06.06.2019 № 2705 від 

департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, порядок 

розміщення рекламних засобів в м. Запоріжжя врегульовано Законом України 

«Про рекламу», «Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами», 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, 

«Порядком розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя», затвердженого 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013 № 45, зі 

змінами від 17.12.2018 р. № 600. 

На даний час матеріали, що передбачені Порядком, щодо надання 

дозволів на розміщення рекламних засобів за адресою вул. Патріотична, 68, 



 
 

Департаментом не розглядались та не погоджувались. Інформація про 

власників чи користувачів відсутня.  

Також, за інформацією, отриманою за листом від 06.06.2019 № 

27/9/01/01-07/4256 від департаменту комунальної власності та приватизації, за 

адресою вул. Патріотична, 68, на зазначену рекламну конструкцію дозвіл на 

розміщення зовнішньої реклами не надавався.  

Згідно розділу 11 Правил благоустрою території міста Запоріжжя 

визначено, що  Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя на підставі Акта  про 

виявлення майна, зазначеного в п. 11.5. цього розділу, готує на найближче 

засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради проект рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради про звільнення території міста 

Запоріжжя від самовільно розміщених об’єктів. 

У зв’язку із порушеннями Правил благоустрою території м. Запоріжжя та 

чинного законодавства в частині розміщення конструкції рекламного характеру 

(зовнішньої реклами), яка розміщена на об’єкті благоустрою міста Запоріжжя, 

та для вжиття заходів щодо усунення наслідків порушення Правил благоустрою 

території міста Запоріжжя, виникли підстави для звільнення території міста 

Запоріжжя від самовільно розміщеного об’єкта – конструкції рекламного 

характеру (зовнішньої реклами), яка розміщена на об’єкті благоустрою міста 

Запоріжжя, яка розміщена за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68, за 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради, шляхом демонтажу 

такого об’єкту та його транспортування до місця зберігання.  

 

 

Начальник Інспекції з благоустрою 

Запорізької міської ради  В.В. Змієнко 

 


