
Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Реклама Сервіс-
Україна» у продовженні строку дії дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами 

Керуючись 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 

міської ради від 22.02.2013 № 45 (зі змінами, внесеними рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 №600) та 

розглянувши заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Реклама 

Сервіс-Україна» (ідентифікаційний код 32292300) про продовження строку дії 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами, враховуючи відсутність 

погодження продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами з власником (уповноваженою особою) місця розміщення рекламних 

засобів, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Реклама 

Сервіс-Україна» у продовженні строку дії дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами за адресами згідно з додатком. 

2. Доручити департаменту комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради - робочому органу з питань розміщення зовнішньої 

реклами в м. Запоріжжі повідомити товариство з обмеженою відповідальністю 

«Реклама Сервіс-Україна» про прийняте рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на департамент 

комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.  

Міський голова В.В. Буряк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

Перелік 
місць розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами 

товариства з обмеженою відповідальністю «Реклама Сервіс-Україна» 
 

1. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе – вул. Василя Стуса, дозвіл 

№604/17; 

2. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Інженера Преображенського, напроти буд. 9, 

дозвіл №605/17; 

3. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Інженера Преображенського, в районі буд. 1, 

дозвіл №606/17; 

4. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Інженера Преображенського, в районі БК 

«Хортицький», дозвіл №607/17; 

5. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Яценка – вул. Козача (в районі зупинки 

трамваю), дозвіл №608/17; 

6. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка – вул. Героїв 93-ї бригади, 

дозвіл №609/17; 

7. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (три площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка – пр. Ювілейний (коло), 

дозвіл №610/17; 

8. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (три площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна – вул. Верхня, дозвіл №611/17; 

9. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна площина), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Говорухи (район залізниці), дозвіл 

№612/17; 

10. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе – вул. Демократична, дозвіл 

№613/17; 

11. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе – вул. Діагональна, 

дозвіл №614/17; 

12. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, біля міської лікарні №6, дозвіл 

№615/17; 

13. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Парамонова, напроти буд. 10, дозвіл №616/17; 



14. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, в районі буд. 11, дозвіл 

№617/17; 

15. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, напроти буд. 50-А (магазин 

«АТБ Маркет»), дозвіл №618/17; 

16. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – пл. Поляка, дозвіл 

№11/15; 

17. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України – вул. Сталеварів, дозвіл 

№20/03-250/10; 

 

 

 

 

 
Директор  
департаменту комунальної  
власності та приватизації  
Запорізької міської ради                                                        О.П. Забутний 

Керуючий справами 
виконкому ради Р.А. Омельянович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

«Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю «Реклама Сервіс-

Україна» в продовженні строку дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами» 

 

Прийняття даного рішення обумовлене вимогами Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 22.02.2013 № 45 (зі змінами, внесеними рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 №600), а саме: 

п.5.35.2. відсутність погодження продовження строку дії дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами №№604/17, 605/17, 606/17, 607/17, 608/17, 

609/17, 610/17, 611/17, 612/17, 613/17, 614/17, 615/17, 616/17, 617/17, 618/17, 

11/15, 20/03-250/10 з власником (уповноваженою особою) місця розміщення 

рекламних засобів. 

З урахуванням цього був підготовлений відповідний проект рішення.  

 

 

 
Директор 
департаменту комунальної 
власності та приватизації 
Запорізької міської ради                                                                    О.П.Забутний 
 


