
            

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
11.12.2019     Ужгород                    № 460 

 

Про встановлення мораторію  

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 16 Закону України  «Про рекламу», Закону України   «Про 

благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами», рішення IV сесії міської ради V скликання від 21 березня 

2008 р. № 654  «Про затвердження схеми економіко-планувального зонування 

території м. Ужгорода», рішення ХІ  сесії міської ради VІІ скликання від 28 

лютого 2017 року № 607  «Про внесення доповнень до рішення IV сесії міської 

ради V скликання від 21 березня 2008 р. № 654», рішення IV сесії Ужгородської 

міської ради V скликання від 26.12.2006 року №136 «Про затвердження Правил 

благоустрою міста Ужгород», рішення виконкому від 30.05.2012 року  № 164 

«Про порядок розміщення зовнішньої реклами  у м. Ужгороді» зі змінами та 

доповненнями 01.08.2012 року № 242 «Про зміни до Порядку розміщення 

зовнішньої реклами у м. Ужгороді», Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 - 2022 роки, затвердженої рішенням виконкому  26.10.2017 року № 327,  з 

метою не допущення на території міста Ужгород перенасиченості рекламними 

конструкціями та підвищенням його туристичної привабливості, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

          1.   Встановити строком на 3 (три) роки мораторій на видачу виконавчим 

органом міської ради дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

території міста Ужгород, крім випадків:   

- продовження строку дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами; 

- надання дозволу на вже існуючі спеціальні конструкції, що зумовлено 

процесом переоформлення дозвільних документів з одного суб’єкта 

підприємницької діяльності на іншого; 

- надання дозволу на внесення змін у технологічні схеми рекламних 

засобів діючих дозволів; 



- надання дозволу на зміну місця розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами. 

2. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на сайті 

Ужгородської міської ради. 

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ 


