
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.07.2018     Ужгород                   № 206 

 

Про зовнішню рекламу  

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про адміністративні послуги», «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», рішення 

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  дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами 

строком на 5 років: 

1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю  «Сафарі і К» на 

розміщення рекламної конструкції над парканом  (лайтбокс) розміром 3,02 м х 

0,9 м по вул. Минайській, 44. 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю  «Сафарі і К» на 

розміщення рекламної конструкції (сітілайт) розміром 1 м х 1,9 м по вул. 

Минайській, 44. 

1.3.  Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламної конструкції (сітілайт) розміром 1,3 м х 1,9 м на  пл. 

Корятовича, 21. 

1.4.  Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламної конструкції (сітілайт) розміром 1,3 м х 1,9 м  на пл. 

Корятовича, 7. 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламної конструкції (сітілайт)  розміром 1,3 м х 1,9 на пл. 

Корятовича, 17. 

1.6.  Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламної конструкції (сітілайт) розміром 1,3 м х 1,9  м по вул. 

Олександра Фединця, 26.  



1.7.  Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламної конструкції (сітілайт) розміром 1,3 м х 1,9 м  на пл. 

Корятовича, 21 А. 

1.8.  Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламної конструкції (сітілайт) розміром 1,3 м х 1,9 м  на пл. 

Корятовича, 21 А. 

1.9. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фарватер Тревел» на 

розміщення рекламної конструкції (інформаційна стела) розміром 195 см х  60 

см  по вул. Перемоги, 25. 

1.10. Товариство з додатковою відповідальністю «Патент» на розміщення 

рекламної конструкції (брандмауер) розміром 6,8 м х 4,8 м на фасаді будинку  

по вул. Юрія Гагаріна, 105. 

1.11. ФОП Микиті Святославу Петровичу на розміщення рекламної 

конструкції (стела) розміром 1 м х 3 м  по вул. 8-го  Березня, 31 ж. 

1.12.   Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламної конструкції (брандмауер) розміром 6 м х 6 м  по вул. 

Швабській. 

1.13. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сав-Дістрибьюшн»  

розміщення рекламної конструкції на фасаді будинку (з об’ємними елементами 

«літерами») розміром 9 м х 1 м  по вул. Перемоги, 28. 

1.14.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Сав-Дістрибьюшн»  

розміщення рекламної конструкції на фасаді будинку (з об’ємними елементами 

«літерами») розміром 9 м х 1 м  по вул. Перемоги, 28. 

         2. У зв’язку з порушенням вимог Порядку розміщення зовнішньої 

реклами у м. Ужгороді, затвердженого рішенням виконкому від 30.05.2012 

№ 164, відмовити: 

 2.1.  Фізичній особі-підприємцю Миронову Олександру Віталійовичу у 

видачі дозволу на розміщення рекламної конструкції (брандмауер) розміром 

13,5 м х 1,3 м по вул. Михайла Грушевського 63/2 – 1 од. 

 2.2. Фізичній особі-підприємцю Юрсі Олегу Романовичу у видачі дозволу 

на розміщення рекламної конструкції (стела) розміром 1,6 м х 4,22 м по пр. 

Генерала Свободи,14– 1 од. 

         3.    Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

Міський голова          Б. Андріїв 

 


