
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_ XIV_ сесія   __VІ__ скликання 
(2-є пленарне засідання) 

 

  Р І Ш Е Н Н Я       
 
від 27 .09.12      м. Ужгород     № 654                              
 
 
 
Про зміни до рішення 
ІV сесії міської ради V скликання 
від 11.01.2008 року № 587 
 
 
 

З метою впорядкування механізму розміщення засобів зовнішньої 
реклами на території м. Ужгорода, враховуючи роз’яснення ДПІ у м. 
Ужгороді від 16.11.2011 року № 9212/10/3100 щодо оподаткування ПДВ 
оплати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої 
реклами, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Пункт 2 рішення IV сесії Ужгородської міської ради V скликання 
від 11.01.2008 року № 587 викласти у наступній редакції: 

«2. Встановити, що розмір плати за користування місцями комунальної 
власності міста для розташування рекламних засобів фізичними та 
юридичними особами, що не зареєстровані платниками податків у м. 
Ужгороді розраховується із застосуванням коефіцієнту 2». 

2. Внести зміни в Додаток до Положення про надходження плати за 
тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування 
рекламних засобів, затверджений рішенням ІV сесії міської ради V скликання 
від 11.01.2008 року № 587 «Про внесення змін до «Положення про 
надходження плати за тимчасове користування місцями комунальної 
власності для розташування рекламних засобів», затвердженого рішенням 
ХХІХ сесії міськради ІV скликання від 04.06.04 № 315, виклавши його у 
новій редакції (додається). 

3. Рішення набирає чинності з 01.10.2012 року.   
 
 

 
Міський голова                                                                                В. Погорелов     



                                                                                                                        Додаток 
                                                                                   до Положення про надходження плати за тимчасове користування   

                                                                        місцями комунальної власності для розташування рекламних 
                                                                  засобів, затвердженого рішенням ХХІХ сесії міськради ІV  

                 скликання від 04.06.04 № 315                 
                            
 

Місячна плата за тимчасове користування місцями комунальної власності для розміщення рекламних 
засобів, плата за 1 кв.м. (грн.), в т.ч. ПДВ 

 
 

Назва 
засобу 

 

Центральна зона Серединна зона Периферійна зона 

наземні 
рекламні 
засоби 

48 
 

36 
 

24 
 

не наземні 
та надахові 
рекламні  
засоби 

18 
 

12 
 

6 
 

 
 

 
Секретар ради                                                                                                                                                                 В. Щадей 
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