
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
25.02.2019     Ужгород                     № 48 

 

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 дозвіл на зміну місця розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами: 

1.1.  Фізичній особі-підприємцю Палінкашу Івану Олеговичу на зміну 

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

Закарпатської (район супермаркету «Дастор») на перехрестя вулиць Михайла 

Грушевського – Марії Заньковецької – 1 од. 

1.2. Приватному підприємству  «Корзо-2»  на зміну місця розміщення 

рекламних конструкцій  (білбордів) розміром 6 м х 3 м: 

з вул. 8-го Березня (пров. Вайди)  на вул. Олександра Радіщева (виїзд на 

Слов’янську набережну) – 1 од.; 

з вул. Михайла Грушевського (навпроти кур’єрської служби доставки 

«Автолюкс»)  на пр. Свободи (біля буд. № 71 – навпроти автовокзалу 

«Ужгород-1») – 1 од. 

1.3. Фізичній особі-підприємцю Буланову Леоніду Михайловичу на зміну 

місця розміщення рекламних конструкцій  (білбордів) розміром 6 м х 3 м: 

з вул. Закарпатської на вул. Собранецьку, 146 – 1 од.; 

з вул. Закарпатської на вул. Загорську, 61 А – 1 од. 

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю  «ВІП Автореклама»  на 

зміну місця розміщення об’єктів зовнішньої реклами: 



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

Закарпатської  на вул. Возз’єднання (Слов’янська набережна біля Боздоського 

парку) – 1 од.; 

рекламної конструкції (односторонній білборд типу «ластівка» ) розміром  

3 м х 6 м з  вул. Другетів, 110  на  перехрестя вулиць Капушанської  – Миколи 

Бобяка – 1 од. 

2.  Надати дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами строком 

на 5 років:   

2.1. Фізичній особі-підприємцю Ключевському Ігорю Івановичу на 

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

Минайській (поруч з будинками № 28-30) – 1 од., за умови розроблення та 

надання департаменту міського господарства технічної документації 

рекламного засобу, що розміщуватиметься на одній опорі. 

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Унгвайер» на 

розміщення рекламної конструкції (щит) розміром 3,5 м х 3,5 м на фасаді 

будівлі по вул. Юрія Гагаріна, 30  – 1 од.   

3.  Зобов’язати ФОП Палінкаша І. О.,  ПП «Корзо-2», ФОП Буланова  

Л.М., ТОВ «ВІП Автореклама», ФОП Ключевського І. І.  укласти (переукласти) 

з департаментом міського господарства договір тимчасового користування 

місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

         4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


