
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.11.2019                   Ужгород                         № 434 

 

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 дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами строком 

на 5 років: 

1.1. Приватному акціонерному товариству «Закарпаття-Авто» на 

розміщення рекламної конструкції  (пілон) розміром 2,5 м х 9,0 м на перехресті 

вул. Олександра Блистіва  –  Юрія Гагаріна  – 1 од. 

1.2.   Фізичній особі-підприємцю Кляпу Юрію Юрійовичу на розміщення 

рекламної конструкції  (пілон) розміром 3,0 м х 1,01 м по вул. Собранецькій, 

154 – 1 од. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Громяк Вікторії Євстахіївні на 

розміщення рекламної конструкції  (сітілайт) розміром 1,2 м х 1,8 м на пр. 

Свободи, 29 – 1 од. 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий ринок» на 

розміщення рекламної конструкції (банер) розміром 8,62 м х 2,48 м на фасаді 

споруди по вул. Олексія Бестужева – Рюміна, 5 А – 1 од. 

1.5.   Ужгородському міському об’єднаному учбово-спортивному центру 

Товариства сприяння обороні України на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами, а саме: 

- рекламної конструкції (кронштейн) розміром 0,55 м х 0,86 м на фасаді 

будівлі по вул. Підгірній, 28 – 1 од.; 



- рекламної конструкції (вказівник) розміром 3,2 м х 0,85 м по вул. 

Олександра Фединця, 35 – 1 од. 

1.6. Фізичній особі-підприємцю Палінкашу Івану Олеговичу на 

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

Українській (перехрестя з вул. Антонівською) – 1 од. 

1.7.   Приватному підприємству «Рекламна агенція «Люкс» на розміщення 

рекламних конструкцій (білборди) розміром 6 м х 3 м на перехресті вул. 

Собранецької та об’їзної дороги М08 (з’їзд на КПП «Ужгород») – 2 од. 

2.   Надати приватному підприємству «Рекламна агенція «Люкс» дозвіл на 

зміну місця розміщення рекламної конструкції (сітілайт) розміром 1,2 м х1,8 м з 

вул. Марії Заньковецької, 12 (біля ДВС) на вул. Марії Заньковецької (напроти 

магазину «Меблі»). 

3.  Зобов’язати  ПрАТ «Закарпаття-Авто», ФОП Кляпа Ю. Ю., ФОП 

Громяк В. Є., Ужгородський міський об’єднаний учбово-спортивний центр 

ТСО України, ПП «РА «Люкс»  укласти (переукласти) з департаментом 

міського господарства договори тимчасового користування місцями для 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


