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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», протоколу № 1 дорадчої групи з вивчення просторової 

організації розміщення рекламних площин на території міста та попереднього 

розгляду заяв щодо видачі документів дозвільного характеру на розміщення 

зовнішньої реклами від 01.06.2021 року, розглянувши заяви суб’єктів 

підприємницької діяльності, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

     

1. Продовжити термін дії дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами: 

1.1. Фізичній особі-підприємцю Буланову Леоніду Михайловичу на 

розміщення рекламних конструкцій «білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами: 

– вул. Марії Заньковецької, 3 – 1 од.;  

– на перехресті вул. 8-го Березня – Михайла Грушевського – 1 од.; 

– вул. 8-го Березня, 40 – 1 од.; 

– на розі вул. Олександра Блистіва – Юрія Гагаріна – 1 од.; 

– на розі вул. Антонівської – Івана Анкудінова – 4 од., строком на 5 років 

до 13.08.2025 року. 

1.2. Фізичній особі-підприємцю Буланову Леоніду Михайловичу на 

розміщення рекламної конструкції, тристоронній «білборд», розміром 6 м х 3 м 

на пл. Георгія Кірпи – 1 од. строком на 5 років до 24.09.2025 року. 

 

 



1.3. Фізичній особі-підприємцю Ключевському Ігорю Івановичу на 

розміщення рекламних конструкцій, «білборд», розміром 6 м х 3 м за адресами: 

– вул. Минайська (поряд з готелем «Закарпаття») – 1 од., за умови 

закриття обшивним матеріалом зворотньої сторони рекламної конструкції, 

чи/або внесення змін у технічну схему рекламного засобу шляхом заміни 

односторонньої конструкції на двосторонню, що дозволить приховати місця 

з’єднань складових частин, силових елементів та частково закриє опори 

конструкції та встановлення моноопорної рекламної конструкції. 

– на розі вул. Василя Комендаря – просп. Свободи – 1 од., за умови 

закриття обшивним матеріалом зворотньої сторони рекламної конструкції, 

чи/або внесення змін у технічну схему рекламного засобу шляхом заміни 

односторонньої конструкції на двосторонню, що дозволить приховати місця 

з’єднань складових частин, силових елементів, та частково закриє опори 

конструкції та встановлення моноопорної рекламної конструкції з вкопуванням 

бетонного фундаменту. 

– вул. Юрія Гагаріна (поряд з колишньою військовою частиною) – 1 од., 

строком на 5 років до 28.07.2025 року. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Пілюгіну  Андрію Петровичу на 

розміщення рекламних конструкцій,  двосторонній «білборд», розміром 6 м х 3 

м за адресами: 

– вул. Минайська (біля автобусної зупинки) – 1 од.;  

– вул. Климента Тімірязєва (біля кафе «Шахта») – 1 од.; 

– в’їзд на транспортний міст  зі сторони пл. Дружби Народів – 1 од.; 

– на перехресті вул. Минайської – вул. Михайла Грушевського – 1   од.; 

– вул. Юрія Гагаріна – 1 од., строком на 5 років до 27.10.2025 року. 

2. Надати приватному підприємству ПП «РА «Люкс» дозвіл на зміну 

місця розташування  рекламної конструкції «білборд» розміром 6 м х 3 м, 

встановленої відповідно до дозволу № 27/5 25.01.2006 року, з перехрестя  вул. 

Іллі Бродлаковича – Климента Тімірязєва на вул. Климента Тімірязєва (біля 

заправки «ОККО»), у зв’язку з початком будівництва на попередньому місці 

розміщення об’єкта зовнішньої реклами. 

3. Зобов’язати ПП «РА «Люкс», ФОП Буланова Л. М., ФОП 

Ключевського І. І. та ФОП Пілюгіна А.П. 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 Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 



Cупровідна записка до проєкту рішення 

«Про зовнішню рекламу» 

 

 

В департаменті міського господарства знаходяться на розгляді наступні 

заяви  суб’єктів  підприємницької діяльності:  

1. Заява ФОП Буланова Л.М. від 12.06.2020 року щодо продовження 

строком на  5 років терміну дії дозволів на розміщення рекламних конструкцій 

«білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами: 

- пл. Георгія Кірпи  – 1од. 

- вул. Марії Заньковецької, 3 – 1од.;  

- перехрестя вул. 8 Березня – Михайла Грушевського – 1од.; 

- вул.8 Березня, 40 – 1 од.; 

- на розі вул. Олександра Блистіва – Юрія Гагаріна – 1 од.; 

- на розі вул. Антонівської – Івана Анкудінова – 4 од. 

Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Ужгороді, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 30.05.2012 року 

(надалі – Порядок), вищевказані дозволи погоджено з управлінням архітектури  

та містобудування Ужгородської міської ради та управлінням ДАІ УМВС 

України в Закарпатській області. 

Погодження органів, перерахованих у підпунктах 3.1.14, 3.1.15 цього 

Порядку, дійсні протягом терміну дії дозволу. У разі виникнення обставин, які 

унеможливлюють подальше розміщення рекламного засобу на відповідному 

місці, органи, перераховані у підпунктах 3.1.14, 3.1.15 цього Порядку, 

зобов’язані невідкладно у письмовій формі повідомити про це робочий орган.  

У разі відсутності заперечень застосовується принцип мовчазної згоди, 

що є підставою для продовження терміну дії дозволу на наступний термін. 

2. Заява ФОП Ключевського І.І. від 12.06.2020 року щодо продовження 

строком на  5 років терміну дії дозволів на розміщення рекламних конструкцій 

«білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами: 

- вул. Минайська (поруч з готелем «Закарпаття») – 1 од.; 

- на розі вул. Василя Комендаря – пр. Свободи – 1 од.; 

- вул. Юрія Гагаріна (поруч з військовою частиною) – 1од. 

Зазначені дозволи погоджено з управлінням архітектури  та 

містобудування Ужгородської міської ради та управлінням ДАІ УМВС України 

в Закарпатській області. 

У зв’язку із відсутністю заперечень уповноважених органів, що 

здійснювали попереднє погодження дозвільної документації, застосовується 

принцип мовчазної згоди, що є підставою для продовження терміну дії дозволу 

на наступний термін. 

3. Заява ФОП Пілюгіна А.П. від 07.09.2020 року щодо продовження 

строком на  5 років терміну дії дозволів на розміщення рекламних конструкцій 

«білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами: 

– вул. Минайська (біля автобусної зупинки) – 1од.;  



– вул. Климента Тімірязєва (біля кафе «Шахта») – 1од.; 

– в’їзд на транспортний міст  зі сторони пл. Дружби Народів – 1 од.; 

– на перехресті вул. Минайської – вул. Михайла Грушевського – 1од.; 

– вул. Юрія Гагаріна – 1од. 

Зазначені дозволи погоджено з управлінням архітектури  та 

містобудування Ужгородської міської ради та управлінням та управлінням 

патрульної поліції в Закарпатській області. 

Заборгованість по оплаті за договорами тимчасового користування 

місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами у вищезазначених 

суб’єктів підприємницької діяльності не перевищує двохмісячного 

нарахування. 

Разом з тим зазначаємо, що згідно розпорядження міського голови від 

25.05.2021 року № 252 «Про дорадчу робочу групу» створено дорадчу робочу 

групу з метою вивчення просторової організації розміщення рекламних площин 

на території міста та надання пропозицій робочому органу при розгляді заяв 

щодо видачі документів дозвільного характеру на розміщення зовнішньої 

реклами. 

          За результатами роботи дорадчої робочої групи та у відповідності до  

протоколу № 1 дорадчої групи з вивчення просторової організації розміщення 

рекламних площин на території міста та попереднього розгляду заяв щодо 

видачі документів дозвільного характеру на розміщення зовнішньої реклами від 

01.06.2021 року рекомендується наступне: 

1.1. Продовжити фізичній особі-підприємцю Буланову Леоніду 

Михайловичу термін дії дозволів на розміщення рекламних конструкцій 

«білборд» розміром 6 м х 3 м за адресами: 

– вул. Марії Заньковецької, 3 – 1 од.;  

– на перехресті вул. 8 Березня – Михайла Грушевського – 1 од.; 

– вул. 8 Березня, 40 – 1 од.; 

– на розі вул. Олександра Блистіва – Юрія Гагаріна – 1 од.; 

– на розі вул. Антонівської – Івана Анкудінова – 4 од. 

 строком на 5 років до 13.08.2025 року. 

1.2. Продовжити фізичній особі-підприємцю Буланову Леоніду 

Михайловичу дозвіл на розміщення рекламної конструкції, тристоронній 

«білборд», розміром 6 м х 3 м на пл. Георгія Кірпи – 1 од. строком на 5 років до 

24.09.2025 року. 

1.3. Продовжити фізичній особі-підприємцю Ключевському Ігорю 

Івановичу, строком на 5 років до 28.07.2025 року, дозволи на розміщення 

рекламних конструкцій, «білборд», розміром 6 м х 3 м за адресами: 

– вул. Минайська (поряд з готелем «Закарпаття») – 1 од., за умови 

закриття обшивним матеріалом зворотної сторони рекламної конструкції, 

чи/або внесення змін в технічну схему рекламного засобу шляхом заміни 

односторонньої конструкції на двосторонню, що дозволить приховати місця 

з’єднань складових частин, силових елементів, та частково закриє опори 

конструкції та встановлення моноопорної рекламної конструкції. 



– на розі вул. Василя Комендаря – просп. Свободи – 1 од., за умови 

закриття обшивним матеріалом зворотної сторони рекламної конструкції, 

чи/або внесення змін в технічну схему рекламного засобу шляхом заміни 

односторонньої конструкції на двосторонню, що дозволить приховати місця 

з’єднань складових частин, силових елементів, та частково закриє опори 

конструкції та встановлення моноопорної рекламної конструкції з вкопуванням 

бетонного фундаменту. 

– вул. Юрія Гагаріна (поряд з колишньою військовою частиною) – 1 од.. 

1.4. Фізичній особі-підприємцю Пілюгіну  Андрію Петровичу на 

розміщення рекламних конструкцій,  двосторонній «білборд», розміром 6 м х 3 

м за адресами: 

– вул. Минайська (біля автобусної зупинки) – 1 од., за умови внесення 

змін в технологічну схему рекламної конструкції шляхом встановлення 

монолітної та моноопорної двосторонньої  рекламної конструкції «білборд». 

– вул. Климента Тімірязєва (біля кафе «Шахта») – 1 од.; 

– в’їзд на транспортний міст  зі сторони пл. Дружби Народів – 1 од.; 

– на перехресті вул. Минайської – вул. Михайла Грушевського – 1   од.; 

– вул. Юрія Гагаріна – 1 од.,  строком на 5 років до 27.10.2025 року. 

2. Надати дозвіл на зміну місця розташування об’єкта рекламної 

конструкції «білборд» розміром 6 м х 3 м, встановленої відповідно до Дозволу 

№ 27/5 25.01.2006 року, з перехрестя  вул. Іллі Бродлаковича – Климента 

Тімірязєва на вул. Климента Тімірязєва (біля заправки «ОККО»), у зв’язку з 

початком будівництва на попередньому місці розміщення об’єкта зовнішньої 

реклами. 

           3. Департаменту міського господарства підготувати на розгляд чергового 

засідання виконкому відповідний проєкт рішення на основі даного протоколу 

дорадчої робочої групи. 

Враховуючи вищенаведену інформацію, за результатами розгляду заяв 

суб’єктів підприємницької діяльності, департамент міського господарства 

подає проєкт рішення "Про зовнішню рекламу" на розгляд засідання 

виконавчого комітету та просить прийняти відповідне рішення згідно вимог 

чинного законодавства 

 

 

Директор   департаменту                                           Володимир БАБИДОРИЧ 

 

 


