
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
31.03.2021 Ужгород                                       №  146

    
 

Про робочу групу 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, статтею 16 Закону України «Про 

рекламу» 03.07 1996 № 270/96-ВР, статтями 21, 22 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», Типовими правилами розміщення зовнішньої 

реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 №2067, з метою виконання будівельних робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт вул. Тиводара Легоцького в м. Ужгород», яким 

передбачено  влаштування велодоріжок та пішохідних зон, а отже і 

перенесення об’єктів зовнішньої реклами з цієї вулиці:  

1. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком. 
2. Робочій групі провести 02.04.2021 обстеження та подати пропозиції 

щодо зміни місця розміщення об’єктів зовнішньої реклами та надання 
відповідних дозволів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови І. Шимона. 
 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 
 



                      Додаток                                                                 

                                                                   до розпорядження міського голови 

                                     31.03.2021 № 146 

 
СКЛАД 

робочої групи 

 

 

Керуючий справами виконкому                                            Ігор ФАРТУШОК 

Шимон Іван Петрович                - заступник міського голови, голова робочої 

групи 

  

Петрова Вікторія 

Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та земельними 

ресурсами управління майном департаменту 

міського господарства, секретар робочої групи 

  

Члени робочої групи: 

 

Андрійцьо Василь 

Михайлович 

- головний спеціаліст відділу технічного 

нагляду за капітальним ремонтом об’єктів 

благоустрою та житлового фонду 

департаменту міського господарства 

 

Баняс Василь Юрійович - начальник юридичного відділу 
департаменту міського господарства 

 

Курило Андріан Сергійович - головний спеціаліст відділу контролю 
елементів благоустрою та демонтажу 
управління муніципальної варти 

  

Пинзеник Василь Васильович - заступник міського голови 

  

Полтавцева Тетяна Вікторівна - начальник управління майном 

департаменту міського господарства 

  

Чауш Василь Венедиктович  - головний спеціаліст відділу благоустрою 

департаменту міського господарства 

 

Рекламорозповсюджувачі, рекламні конструкції  яких розміщуються по вул. 

Тиводора Легоцького (місця встановлення велодоріжок та пішохідної зони), а 

саме: ТОВ „ВІП Автореклама”, ФОП Буланов Л.М., ПП  „Корзо - 2”, ФОП 

Баландін О.Г.,  ТОВ „ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ”, ТОВ „ПРАГА УЖ”, ТОВ 

„КОРАЛ”, ТОВ „Вест – Чікен” (за згодою). 


