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Про переоформлення дозволу на  

розміщення об’єкта зовнішньої реклами 

 

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 заяву суб’єкта підприємницької 

діяльності, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

     

1. Переоформити на підставі договору купівлі-продажу з товариства з 

обмеженою відповідальністю «Прага УЖ» на фізичну особу-підприємця  

Ключевського Ігоря  Івановича, раніше наданий дозвіл № 342/216 від 

27.12.2017 на розміщення об’єкта зовнішньої реклами, двосторонній «білборд» 

розміром 6 м х 3 м по вул. Тиводара Легоцького – 1 од. 

2. Зобов’язати ТОВ «Прага УЖ» та ФОП Ключевського І. І. укласти 

(переукласти) з департаментом міського господарства договори тимчасового 

користування місцями розміщення  об’єктів зовнішньої реклами. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 



Cупровідна записка до проєкту рішення 

«Про переоформлення дозволу на 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами» 

 

В департаменті міського господарства знаходиться на розгляді заява  

ФОП Ключевського І.І. від 15.07.2021 року щодо переоформлення раніше 

виданого ТОВ «Прага УЖ» дозволу № 342/216 від 27.12.2017 на розміщення 

об’єкта зовнішньої реклами двосторонній «білборд» розміром 6 м х 3 м на 

огорожі по вул. Тиводара Легоцького – 1 од., у зв’язку з договором купівлі- 

продажу зазначеної рекламної конструкції, укладеним між суб’єктами 

підприємницької діяльності 01.07.2021 року. 

Відповідно до пункту 3.5.1. Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. 

Ужгороді, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 30.05.2012 

року, дозвіл підлягає переоформленню у разі:  

1) набуття права власності на рекламний засіб іншою особою;  

2) передача рекламного засобу в оренду (користування);  

3) зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або 

прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;  

4) зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання;  

5) інші підстави, встановлені законом для переоформлення документів 

дозвільного характеру. 

Особа, яка набула право власності (користування) на рекламний засіб або 

орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності 

(користування) рекламним засобом звертається із заявою у довільній формі про 

переоформлення дозволу.  

          Враховуючи дотримання строків подання відповідної заяви та відсутність 

у попереднього власника рекламної конструкції ТОВ «Прага УЖ» 

заборгованості по сплаті за договором тимчасового користування місцем для 

розміщення зовнішньої реклами, за результатами розгляду заяви суб’єкта 

підприємницької діяльності, департамент міського господарства подає проєкт 

рішення "Про переоформлення дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами" на розгляд засідання виконавчого комітету та просить прийняти 

відповідне рішення згідно вимог чинного законодавства. 

 

 

Директор  департаменту                                             Володимир БАБИДОРИЧ 

 

 


