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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 приватному підприємству «Рекламна агенція «Люкс» дозвіл на 

зміну місця розміщення рекламної конструкції, двосторонній «білборд», 

розміром 6 м х 3 м,  з перехрестя вул. Іллі Бродлаковича – Климента Тімірязєва 

на вул. Климента Тімірязєва (біля АЗС «WOG»). 

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» 

дозвіл на зміну місця розміщення рекламної конструкції, вертикальний 

двосторонній «білборд», розміром 6 м х 3 м,  з вул. Володимирської на 

перехрестя вул. 8-го Березня – Тиводара Легоцького. 

3. Зобов’язати ПП «РА «Люкс» та ТОВ «ВІП Автореклама» укласти 

(переукласти) з департаментом міського господарства договори тимчасового 

користування місцями розміщення засобів зовнішньої реклами. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 



 

Cупровідна записка до проєкту рішення 

«Про зовнішню рекламу» 

 

В департаменті міського господарства знаходяться на розгляді наступні 

заяви суб’єктів підприємницької діяльності: 

1. Заява ПП «РА «Люкс» від 27.04.2021 року щодо надання дозволу на 

зміну місця розміщення рекламної конструкції «білборд» розміром 6 м х 3 м, 

встановленої відповідно до Дозволу № 27/5 25.01.2006 року, з перехрестя  вул. 

Іллі Бродлаковича – Климента Тімірязєва на вул. Климента Тімірязєва (біля 

заправки «ОККО»), у зв’язку з початком будівництва на попередньому місці 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами. 

Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ужгороді, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 30.05.2012 року, 

вищевказані проєкти дозвільних документів погоджено з управлінням 

архітектури  та містобудування Ужгородської міської ради та управлінням 

патрульної поліції в Закарпатській області. 

Заборгованість по оплаті за договором тимчасового користування 

місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами у вищезазначеного 

суб’єкта підприємницької діяльності відсутня. 

2. Заява ТОВ «ВІП Автореклама» від 01.03.2021 року щодо надання 

дозволу на зміну місця розміщення рекламної конструкції вертикальний  

«білборд» розміром 6 м х 3 м, встановленої відповідно до Дозволу № 85/30 

11.10.2017 року, з вул. Володимирської на перехрестя вул. Тиводара 

Легоцького – 8 Березня, у зв’язку з встановленням на попередньому місці 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами, огорожі будівельного майданчику, що 

закриває 50 % рекламної площі. 

Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ужгороді, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 30.05.2012 року, 

вищевказані проєкти дозвільних документів погоджено з управлінням 

архітектури  та містобудування Ужгородської міської ради та управлінням 

патрульної поліції в Закарпатській області. 

Заборгованість по оплаті за договором тимчасового користування 

місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами у вищезазначеного 

суб’єкта підприємницької діяльності не перевищує двохмісячне нарахування 

плати за Договором тимчасового користування місцями  розміщення засобів 

зовнішньої реклами. 

Враховуючи вищенаведену інформацію, за результатами розгляду заяв 

суб’єктів підприємницької діяльності, департамент міського господарства 

подає проєкт рішення "Про зовнішню рекламу" на розгляд засідання 

виконавчого комітету та просить прийняти відповідне рішення згідно вимог 

чинного законодавства. 

 

 

Директор    департаменту                                          Володимир БАБИДОРИЧ 


