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___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про соціальну рекламу  

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 16 Закону України  «Про рекламу», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами», рішень виконкому  30.05.2012 року  

№ 164 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами  у м. Ужгороді», 

03.10.2012 року № 339 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого 

комітету від 30.05.2012 року № 164», рішення ХV сесії міської ради VІ 

скликання від 07.12.2012 року № 724 «Про зміни та доповнення до рішення 

ХХІХ сесії міської ради IV скликання від 04.06.2004р. № 315», розглянувши 

звернення виконавчого комітету Львівської міської ради, військової частини 

3002 Національної гвардії України, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати соціальною рекламою інформаційні плакати, а саме: 

1.1.  Щодо проекту Міністерства молоді та спорту України  «Молодіжна 

столиця», що розміщувалися на існуючих рекламоносіях ТОВ «ЕКО ХХІ 

століття», ТОВ «Дозор Україна»  у період з 20.08.2018 року по 05.09.2018 року 

за адресами: 

Слов'янська набережна – 1 од.; 

вул. Олександра Фединця, 26 а (автобусна зупинка) – 1 од. 

1.2.  Спрямовані на популяризацію служби за контрактом у Національній 

гвардії  України,  що розміщувалися на існуючому рекламоносії  ТОВ «ЕКО 

ХХІ століття» у період з 21.08.2018 року по 21.09.2018 року за адресою: 

вул. Олександра Блистіва (навпроти заводу «Електродвигун») – 1 од. 

1.3. Спрямовані на популяризацію служби в патрульній поліції,  що 

розміщувалися на існуючих рекламоносіях  ТОВ «ВІП Автореклама», ПП 

«Корзо-2» у період з 21.08.2018 року по 10.09.2018 року за адресами: 

вул. 8-го Березня – вул. Михайла Грушевського – 1 од.; 

вул. Перемоги – вул. Миколи Бобяка (біля магазину «Зіна») – 1 од. 

 



2. У зв'язку із розміщенням ТОВ «ЕКО ХХІ століття», ТОВ «Дозор 

Україна», ТОВ «ВІП Автореклама»,  ПП «Корзо-2» соціальної реклами,  

звільнити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності від сплати за 

тимчасове користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами у 

зазначені періоди. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


