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Про зовнішню рекламу 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «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 заяву суб’єкта підприємницької діяльності, 

виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

     

1. Продовжити фізичній особі-підприємцю Ключевському Ігорю 

Івановичу термін дії дозволів 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. 

2. Зобов’язати ФОП Ключевського І. І. укласти (переукласти) з 

департаментом міського господарства договір тимчасового користування 

місцями розміщення засобів зовнішньої реклами. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


