
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018     Ужгород                   № 342 

 

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.   Відмовити у видачі дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами: 

1.1. Фізичній особі-підприємцю Пілюгіну Андрію Петровичу на 

розміщення  рекламних конструкцій (двосторонній білборд) розміром 6 м х 3 м 

строком на 5 років за адресами: 

перехрестя вул. Університетської та вул. Василя Докучаєва – 2 од., 

вул. Університетська (біля УжНУ) – 1 од., 

вул. Університетська – 1 од., 

вул. Кошицька, 18 – 1 од. 

у зв’язку з відсутністю згоди уповноваженого власника місць розташування 

об’єктів зовнішньої реклами. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Синьо Мирославу Васильовичу на 

розміщення рекламної  конструкції (кронштейн) розміром  0,9 м х 2,4 м по вул. 

Швабській, 9/2 – 1 од. у зв’язку з відсутністю погодження управління 

архітектури та містобудування Ужгородської міської ради. 

1.3.   Фізичній особі-підприємцю Миронову Олександру Віталійовичу на 

розміщення рекламної конструкції (брандмауер) розміром 11 м х 1,65 м по вул. 

Михайла Грушевського 63/2 – 1 од. у зв’язку з порушенням вимог Порядку 

розміщення зовнішньої реклами у м. Ужгороді. 



2.   Розглянувши акт позапланової інспекційної перевірки приаеродромної 

території аеродрому «Ужгород» 12.10.2018 року, керуючись п. 3.3.3. Порядку 

розміщення зовнішньої реклами у м. Ужгороді, у зв’язку з необхідністю зміни 

місця розташування рекламних конструкцій, зобов’язати розповсюджувачів 

зовнішньої реклами демонтувати рекламні конструкції по вул. Закарпатській 

згідно з додатком. 

3. Департаменту міського господарства (Бабидорич В. І.) надати 

розповсюджувачам зовнішньої реклами інформацію про інші рівноцінні місця 

для розміщення зазначених рекламних конструкцій. 

4.  Відділу муніципальної інспекції з благоустрою (Станко Ю. Ю.) 

спільно з департаментом міського господарства (Бабидорич В. І.) повідомити 

власників рекламних конструкцій  про необхідність проведення їх демонтажу 

власними силами у десятиденний термін із дня прийняття рішення. 

5.  У разі невиконання пункту 4 цього рішення, демонтаж провести 

силами комунальних служб міста за рахунок власників об’єктів відповідно до 

чинного законодавства. 

          6.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Додаток 

                                                                   до рішення виконкому 

 28.11 2018 № 342 

 

 Перелік 

розповсюджувачів зовнішньої реклами та рекламних      

конструкцій, що підлягають перенесенню 

 

1. ТОВ «ЕКО 21 СТОЛІТТЯ»:  

рекламна конструкція (білборд) розміром 6 м х 3 м,  дозвіл № 253/27  дійсний 

до 30.06.2021 року; 

2. ФОП Палінкаш І. О.: 

рекламна конструкція (білборд) розміром 6 м х 3 м, дозвіл № 239/133 дійсний 

до 09.09.2020 року; 

3. ТОВ «ВІП Автореклама»: 

рекламна конструкція (білборд) розміром 6 м х 3 м,  дозвіл № 465/452 дійсний 

до 10.09.2019 року; 

4. ФОП Буланов Л. М.: 

рекламна конструкція (білборд) розміром 6 м х 3 м,  дозвіл № 444/420 дійсний 

до 10.09.2019 року; 

рекламна конструкція (білборд) розміром 6 м х 3 м,  дозвіл № 444/419 дійсний 

до 10.09.2019 року.  

 

 

Керуючий справами виконкому                                                  О. МАКАРА 


