
                  

  

 

          

УКРАЇНА 

       ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

  20       року            м. Чернігів    № _____________ 

 

Про демонтаж рекламних конструкцій  

на території міста Чернігова 

 

           Керуючись підпунктами 7, 13 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

рекламу», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Правилами 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, 

дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. 

Чернігова, затвердженими рішенням міської ради від 31 серпня 2006 року «Про 

встановлення «Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 

громадських місцях м. Чернігова» (7 сесія 5 скликання) зі змінами та 

доповненнями, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від      

20 жовтня 2008 № 279 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами на території 

міста Чернігова» зі змінами та доповненнями, на підставі протоколу № 39 

засідання  комісії з ідентифікації і визначення обсягу соціальної реклами, 

демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами 

від 04 квітня 2019 року, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Провести демонтаж рекламних конструкцій, що встановлені з 

порушенням норм чинного законодавства України (відсутні дозволи на 

розміщення зовнішньої реклами) згідно з Переліком, що додається.  

 

2. Встановити власникам рекламних конструкцій строк добровільного 

демонтажу та відновлення благоустрою земельних ділянок 7 календарних днів з 

моменту прийняття цього рішення. 

 

3. Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської 

ради (Куц Я. В.) повідомити власників рекламних конструкцій про прийняте 

рішення. 

 

4. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» Чернігівської міської 

ради (Хрустицький В. А.) провести демонтаж рекламних конструкцій, визначених 

в Переліку до цього рішення, з відновленням благоустрою земельних ділянок, у 



 2 

разі невиконання їх власником вимог щодо добровільного демонтажу у строк, 

визначений в пункті 2 цього рішення.  

 

5. Прес-службі Чернігівської міської ради (Подорван А. Ф.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Ломако О. А. 

 

 

Заступник міського голови        О. ЛОМАКО 

 

 

Секретар міської ради                             М. ЧЕРНЕНОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                


