
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про зовнішню рекламу  

та зміни до рішення 

 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», статті 16 Закону України  «Про рекламу», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами», рішень виконкому від 30.05.2012 

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

розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності, виконком  міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на зміну місця розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами: 

1.1. Приватному підприємству «Корзо-2» рекламної конструкції 

(білборд) розміром 6 м х 3 м з вул. Тімірязєва (навпроти кардіологічного 

центру) на вул. Гагаріна (навпроти АЗС «ОККО») – 1 од.; 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Баландіну Олександру Георгійовичу 

рекламної конструкції (білборд) розміром 6 м х 3 м з перехрестя                       

вул. Фединця – П. Мирного на вул. Олександра Блистіва (Краснодонців) – 1 

од. 

          2. Надати  дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами строком 

на 5 років: 

         2.1. Фізичній особі-підприємцю Матвійчуку Володимиру Ярославовичу 

на розміщення рекламної стели розміром 1 м х 2,49 м на паркані по вул. 

Перемоги, 108 А  – 1 од.; 

         2.2. Фізичній особі-підприємцю Ерделі Золтану Ладиславовичу на 

розміщення рекламної стели розміром 5,7 м х 1,3 м, по вул. Анкудінова, 4  – 

1 од.; 



         2.3. Басейновому управлінню водних ресурсів р. Тиса на розміщення 

рекламного щита (білборд) розміром 6 м х 3 м по Слов’янській набережній, 5  

– 1 од.; 

         2.4. Приватному підприємству «Вінтаж Тріада» на розміщення 

рекламного щита (білборд) розміром 6 м х 3 м по вул. І. Франка (біля 

стадіону «Авангард») – 1 од. 

         3. Зобов'язати ПП «Корзо-2», ФОП Баландіна О. Г., ПП «Вінтаж Тріада» 

та Басейнове управління водних ресурсів р. Тиса укласти (переукласти) з 

департаментом міського господарства договори тимчасового користування 

місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

        4. У пункті 1. 2. рішення виконкому 22.03.2017 № 85 «Про надання 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами»:   

       «вул. Минайська, 63 ‒ 2 од.» читати «вул. Минайська ‒ 2 од.». 

        5.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

Міський голова       Б. Андріїв 

 

 


