
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.06.2019     Ужгород                  № 204 

 

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 Тригубчаку Михайлу Степановичу 

строком на 5 років дозвіл на розміщення рекламної конструкції  (білборд) 

розміром 6 м х 3 м по вул. Івана Анкудінова ( перед поворотом на вул. 

Будителів) – 1 од.  

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю  «ЕКО XXI 

Століття»  дозвіл на зміну місця розміщення рекламної конструкції (білборд) 

розміром 6 м х 3 м з вул. Закарпатської (на перехресті з вул. Гвардійською) на 

перехрестя вулиць Університетської  –  Василя Докучаєва – 1 од. 

3.   Відмовити приватному підприємству «КОРЗО-2» у наданні дозволів: 

на зміну технологічної схеми об’єкта зовнішньої реклами, що передбачає 

заміну рекламної конструкції (металевий щит) розміром 18 м х 2 м (дозвіл 

№444/443 дійсний до 10.09.2019 року) на рекламну конструкцію (білборд) 

розміром 6 м х 3 м; 

на зміну місця розміщення зазначеної рекламної конструкції з вул. 

Миколи  Бобяка (над проїжджою частиною біля гіпермаркету «Нова лінія») на 

вул. Миколи Бобяка (біля гіпермаркету «Нова лінія») у зв’язку з відсутністю 

погодження уповноваженого власника місця розташування рекламної 

конструкції. 

4.  Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю  «ЕМСІ ПРІНТ»  

у наданні дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами, а саме: 



рекламної конструкції (тристоронній білборд) розміром 3 м х 6 м по вул. 

Антоніна Дворжака (перехрестя з вул. Андрія Палая) – 1 од. у зв’язку з 

відсутністю погодження уповноваженого власника місця розташування 

рекламної конструкції; 

рекламної конструкції (двосторонній білборд) розміром 3 м х 6 м по вул. 

Олександра Богомольця (перехрестя з вул. Тиводара Легоцького) – 1 од. у 

зв’язку з відсутністю погодження уповноваженого власника місця 

розташування рекламної конструкції; 

рекламної конструкції (двосторонній білборд) розміром 3 м х 6 м по вул. 

Собранецькій, 175  – 1 од. у зв’язку з тим, що примірники погоджених дозволів 

подано після закінчення строку дії встановленого пріоритету. 

5.   Зобов’язати  ТОВ «ЕКО XXI Століття» переукласти з департаментом 

міського господарства договір тимчасового користування місцем для 

розміщення об’єкту зовнішньої реклами. 

         6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


