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Про зовнішню рекламу 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «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 заяву 

суб’єкта підприємницької діяльності, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

     

1. Відмовити приватному підприємству «Рекламна компанія 

«Євростандарт» у продовженні строку дії дозволів на розміщення рекламних 

конструкцій «білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами: 

- Слов’янська набережна (перехрестя з вул. Олександра Радищева) – 1 

од.; 

- вул. Возз’єднання – 1од.; 

- вул. Тиводара Легоцького, 66 А – 1 од.; 

- перехрестя вул. Тиводара Легоцького – Марії Заньковецької – 1 од.; 

- перехрестя вул. 8-го Березня – Тиводара Легоцького – 1 од, у зв’язку з 

протермінуванням подачі заяви та поданням неповного пакета документів, 

необхідних для продовження терміну дії документа дозвільного характеру, 

згідно із встановленим вичерпним переліком. 

2. Департаменту міського господарства повідомити  ПП «Рекламна 

компанія «Євростандарт» про необхідність проведення демонтажу рекламних 

конструкцій, зазначених в п. 1 цього рішення, власними силами протягом 15 

днів з дати прийняття рішення. 

 

 

 



3. У разі невиконання  ПП «Рекламна компанія «Євростандарт»  п. 2 

цього рішення, демонтаж рекламних конструкцій, зазначених в п. 1 цього 

рішення, провести силами комунальних служб міста за рахунок власника 

об’єкта зовнішньої реклами, відповідно до чинного законодавства. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cупровідна записка до проєкту рішення 

«Про зовнішню рекламу» 

 

 

В департаменті міського господарства знаходиться на розгляді заява 

суб’єкта  підприємницької діяльності ПП «Рекламна компанія «Євростандарт» 

13.10.2020 року щодо продовження строком на  5 років терміну дії дозволів на 

розміщення рекламних конструкцій «білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами: 

- Слов’янська набережна (перехрестя з вул. Олександра Радищева) – 1од.; 

- вул. Возз’єднання – 1од.; 

- вул. Тиводара Легоцького, 66 А – 1 од.; 

- перехрестя вул. Тиводара Легоцького – Марії Заньковецької – 1 од.; 

- перехрестя вул. 8 Березня – Тиводара Легоцького – 1 од. (термін дії 

дозволів до 28.10.2020 року).   

З метою визначення порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

території м. Ужгород виконавчим комітетом затверджено рішення від 

30.05.2012 року № 164 "Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. 

Ужгороді" (надалі - Порядок). 

У відповідності до пункту 3.4.1. Порядку, термін дії дозволу 

продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу 

розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з примірником 

дозволу не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії дозволу при 

відсутності письмових заперечень з боку власника місця розташування 

спеціальної конструкції та інших органів, що здійснювали погодження цього 

дозволу або органу, у погодженні якого виникла необхідність.  

Враховуючи вищенаведене, суб’єктом підприємницької діяльності 

порушено терміни подачі заяви та подано неповний пакет документів, 

необхідних для продовження терміну дії документа дозвільного характеру, 

згідно із встановленим вичерпним переліком, а саме: відсутні примірники 

дозвільних документів. 

Разом з тим, 16.08.2019 року згідно рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 24.04.2019 року № 144 «Про демонтаж рекламного 

засобу» та акту проведення демонтажу, спеціальну конструкцію, тристоронній 

«білборд» розміром 6 м х 3 м за адресою м. Ужгород, вул. 8 Березня (поворот 

на вул. Тиводара Легоцького), демонтовано силами комунальних служб міста 

та передано на тимчасове зберігання, у зв’язку з невжиттям ПП «РК 

Євростандарт»  належних заходів щодо усунення зафіксованих порушень та 

приведення рекламної конструкції,  «тристоронній білборд» розміром 6 м х 3 м 

по вул. 8-го Березня (поворот на вул. Тиводара Легоцького) – 1 од., у відповідність 

до проектно-технічної документації. 

У відповідності до п. 6.6. Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. 

Ужгороді, затвердженого рішенням виконкому 30.05.2012 року № 164 (надалі – 

Порядок), для повернення демонтованого рекламного засобу власнику 

рекламного засобу необхідно звернутись до робочого органу з такими 

документами:  



1) заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного 

засобу;  

2) документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на 

конкретний демонтований рекламний засіб;  

3) документом, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем 

рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням. 

Відповідних звернень щодо повернення рекламної конструкції з 

підтвердженням оплати витрат, пов’язаних з їх демонтажем до робочого органу 

Ужгородської міської ради від ПП «РК Євростандарт» не надходило. 

Відповідно місце розташування рекламного засобу не використовується 

безперервно більше шести місяців, що є порушенням  вимог Порядку 

розміщення зовнішньої реклами у м. Ужгороді, затвердженого рішенням 

виконкому 30.05.2012 року № 164 (надалі – Порядок). 

Заборгованість по оплаті за договором тимчасового користування 

місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами у ПП «Рекламна компанія 

«Євростандарт» не перевищує місячного нарахування та складає 303,91 грн. 

Враховуючи вищенаведене, за результатами розгляду заяви суб’єкта 

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 

 

В.о. директора департаменту                                                           Олена ЯЦКІВ 

 

 


