УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22.07.2020

Ужгород

№ 265

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 фізичній особі-підприємцю Серпуховитіну Юрію Євгенійовичу
дозвіл на зміну технологічної схеми об’єкта зовнішньої реклами, що передбачає
встановлення на рекламній конструкції «беклайт», розміром 1,85 м х 5,5 м,
світлодіодного екрану, розміром 1,358 м х 1,85 м, без зміни загальної площі
рекламної поверхні.
2. Продовжити на 5 років строк дії дозволів на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами:
2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прага УЖ» на
розміщення рекламних конструкцій «білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами:
- вул. Тиводара Легоцького (навпроти будівлі № 46 A) – 1 од.;
- перехрестя вул. Минайської – Олександра Бородіна – 1 од.;
- на розі вул. Василя Комендаря – просп. Свободи – 1 од.;
2.2. Фізичній особі-підприємцю Кость Світлані Іванівні на розміщення
рекламної конструкції «сітілайт» розміром 1, 2 м х 1, 8 м по просп. Свободи, 45
– 1 од.;
2.3. Приватному підприємству «Діагностично-лікувальний дерматогінекологічний центр «Асклепій»
на розміщення рекламної конструкції
«пілон», розміром 2,8 м х 1,1 м, по вул. Другетів, 97 – 1 од.;

2.4. Фізичній особі-підприємцю Лукачу Івану Івановичу на розміщення
рекламної конструкції тристоронній «пілон», розміром 3 м х 5,4 м, на розі
вул. Марії Заньковецької – Олексія Бестужева-Рюміна – 1 од.;
2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «А. В. П.» на розміщення
рекламних конструкцій «брандмауер» на фасаді власної будівлі по
вул. Собранецькій, 89 (ТЦ «Дастор») таких розмірів:
5,6 м х 8,3 м – 1 од.;
1,5 м х 4 м – 5 од.;
6 м х 3 м – 5 од.;
11 м х 48 м -1 од.;
7,5 м х 4,3 м – 1 од.;
7,5 м х 12,5 м – 1 од.;
3,5 м х 9,4 м – 1 од.
Тристоронньої стели, розміром 8 м х 1,5 м, на розі вул. Собранецької –
Закарпатської – 1 од.
3. Зобов’язати ТОВ «Прага УЖ», ТОВ «А. В. П.», ПП «Асклепій», ФОП
Лукача І. І. та ФОП Кость С. І., переукласти з департаментом міського
господарства договори тимчасового користування місцями для розміщення
об’єктів зовнішньої реклами.
4. У зв’язку із забороною розміщення на території міста об’єктів
зовнішньої реклами типу «банер», «розтяжка», «перетяжка», «транспарант»,
«брандмауер», загальна площа яких менше 18 кв. м., відмовити фізичній особі –
підприємцю Лукачу Івану Івановичу у продовженні строку дії дозволу на
розміщення рекламної конструкції «перетяжка» розміром 8 м х 0,5 м по
вул. Марії Заньковецької – 1 од.
5. Департаменту міського господарства повідомити ФОП Лукача І.І. про
необхідність проведення демонтажу рекламної конструкції «перетяжка»
розміром 8 м х 0,5 м по вул. Марії Заньковецької, власними силами протягом 15
днів з дати прийняття рішення.
6. У разі невиконання ФОП Лукачем І. І. п. 5 цього рішення, демонтаж
провести силами комунальних служб міста за рахунок власника об’єкта
зовнішньої реклами, відповідно до чинного законодавства.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови І. Фартушка.

Міський голова
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