
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами на відрізку автошляху E471 (від 

дорожньої станції патрульної поліції до Червоної гори) та вулиці Томаша 

Масарика  

 

Відповідно до положень Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», рішення 21-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 

15.12.2016  № 423 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами 

у м. Мукачево»,  акту обстеження 1/2021 інвентаризації стану дорожніх знаків 

та незаконно встановлених білбордів по вул. Лавківська від дорожньої станції 

патрульної поліції до Червоної гори, проведеного комісією відповідно до 

наказу управління міського господарства Мукачівської міської ради «Про 

створення комісії з інвентаризації» від 06.10.2021 №81, протоколу 1/2021 по 

обстеженню рекламних засобів розміщених по вул. Томаша Масарика, 

проведеного комісією, яка створена відповідно до наказу управління міського 

господарства Мукачівської міської ради «Про створення комісії» від 12.08.2021 

№ 62, враховуючи приписи від 03.11.2021 № 497-500, № 506-513, від 04.11.2021 

№514-527, № 548-550, від 16.11.21 № 529, № 443, №450, від 22.10.2021 № 442, 

№ 487, № 488 та листи Управління муніципальної інспекції Мукачівської 

міської ради від 05.11.2021 №378/0/238-21, №10706/01-06-46-21 від 16.11.21 № 

381, щодо демонтажу рекламних конструкції у зв'язку з порушенням вимог 

Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Мукачево, враховуючи лист 

відділу комунальної власності управління міського господарства Мукачівської 

міської ради від 16.11.2021 №527/0/232-21, керуючись ст. 40, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Власникам об’єктів зовнішньої реклами, які встановлені на відрізку 

автошляху E471 (від дорожньої станції патрульної поліції до Червоної гори)  з 

порушенням положень Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Мукачево, 

а саме - без відповідного дозволу (згідно додатку 1до даного рішення), 

провести демонтаж об’єктів зовнішньої реклами у десятиденний термін з 

моменту прийняття  цього  рішення. 

2. Власникам об’єктів зовнішньої реклами, які встановлені по вулиці 

Томаша Масарика з порушенням положень Правил розміщення зовнішньої 

реклами у м. Мукачево, а саме - без відповідного дозволу (згідно додатку 2 до 

даного рішення), провести демонтаж об’єктів зовнішньої реклами у 

десятиденний термін з моменту прийняття  цього  рішення. 
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3. У випадку невиконання пункту 1, 2 даного рішення, об’єкти зовнішньої 

реклами демонтувати в примусовому порядку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління міського господарства  Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 

 

В.о.міського голови                                                                       Ростислав ФЕДІВ 

 


