
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 10.02.2021                      Ужгород                           № 76 

 

Про анулювання та відмову у видачі  

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами  

 

 

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.  Анулювати дозвіл від 19.02.2014 року № 65/1, виданий на підставі 

рішення виконкому 19.02.2014 № 65 «Про зовнішню рекламу», приватному 

підприємству «Діагностично-лікувальний дермато-гінекологічний центр 

«Асклепій» на розміщення рекламної конструкції (пілон) розміром 2,8 м х 1,1 м 

по вул. Другетів, 97 – 1 од.  

2.  Анулювати дозвіл від 11.10.2017 року № 325/4, виданий на підставі 

рішення виконкому 11.10.2017 № 325 «Про надання дозволів, відмову у наданні 

дозволів та демонтаж об’єкта зовнішньої реклами», товариству з обмеженою 

відповідальністю «Механік ЛТД» на розміщення рекламної конструкції 

(кронштейн) розміром 0,7 м х 0,7 м на опорі вуличного освітлення по             

вул. Капушанській, 107 – 1 од.  

3. Керуючись рішенням виконкому 11.12.2019 № 460 «Про встановлення 

мораторію», відмовити обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний 

кооператив  «Нікос» у видачі  дозволу на розміщення рекламної конструкції 

«білборд» розміром 6 м х 3 м по вул. Миколи Бобяка, 1 – 1 од. 



 

 

4. Департаменту міського господарства повідомити ОК «Житлово-

будівельний кооператив «Нікос»» про необхідність проведення демонтажу 

рекламної конструкції «білборд» розміром 3 м х 6 м по вул. Миколи Бобяка, 1 

власними силами протягом 15 днів із дати прийняття рішення.  

5. У разі невиконання ОК «Житлово-будівельний кооператив «Нікос» 

пункту 4 цього рішення, демонтаж провести силами комунальних служб міста 

за рахунок власника об’єкта зовнішньої реклами відповідно до чинного 

законодавства. 

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


