
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

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», 

рішення виконкому від 13.06.2017 року № 176 «Про заборону розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами», розглянувши заяви суб’єкта підприємницької 

діяльності, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

     

1. Продовжити ТОВ «ЕКО ХХІ Століття» термін дії дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами строком на 5 років до 30.06.2026 року: 

 

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

 

1.1  вул. Михайла Грушевського (біля магазину «Тиса»);  

1.2  на перехресті вул. Перемоги – Миколи Бобяка (тристоронній); 

1.3  вул. Михайла Грушевського (виїзд на вул. Минайську); 

1.4  на перехресті вул. Михайла Грушевського - 8-го Березня; 

1.5  вул. Льва Толстого (біля авіакас); 

1.6  вул. Василя Комендаря, 78; 

1.7  вул. Будителів (біля залізничного переїзду);  

1.8  вул. Антонівська (біля залізничного переїзду); 

1.9  вул. Антонівська (біля залізничного переїзду); 

1.10 вул. Олександра Блеста (вул. Краснодонців (навпроти заводу 

«Електродвигун»); 

1.11  вул. Юрія Гагаріна (біля АЗС); 

1.12  вул. Шумна (навпроти гуртожитків ФМК); 

1.13  вул. Перемоги, 149; 



1.14  вул. Михайла Грушевського (біля зупинки «Океан»); 

1.15  на перехресті вул. Марії Заньковецької – Михайла Грушевського 

(тристоронній);  

1.16  на перехресті вул. Тиводара Легоцького – Марії Заньковецької; 

1.17  на перехресті вул. Тиводара Легоцького – Марії Заньковецької; 

1.18  вул. Собранецька (біля магазину «Пілігрім»);  

1.19  вул. Собранецька (біля клубу «Кантрі»);  

1.20  вул. Собранецька (біля КПП «Ужгород»); 

1.21  вул. Собранецька (в’їзд у місто);  

1.22  вул. Собранецька ( біля магазину «Ера»); 

1.23  вул. Климента Тімірязєва (біля АЗС); 

1.24  вул. Олександра  Бородіна (виїзд на вул. Минайську); 

1.25  на перехресті вул. Університетської – Василя Докучаєва 

1.26  на перехресті вул. 8-го Березня – Генерала Свободи; 

1.27  Слов’янська набережна  (біля заводу «Гроклін Карпати»);  

1.28  просп. Свободи (навпроти магазину «Комфорт»); 

1.29  на перехресті пл. Кирила і Мефодія - просп. Свободи; 

1.30  вул. Минайська, 27; 

1.31  вул. Минайська, 25;  

1.32  вул. Минайська, 28; 

1.33  вул. Минайська (біля магазину «Самоцвіти»); 

1.34  вул. Минайська (виїзд зі сторони м. Чоп);  

1.35  вул. Минайська (біля АЗС); 

1.36  на перехресті вул. Івана  Анкудінова - Руської; 

1.37  вул. Станційна (навпроти залізничного вокзалу);  

1.38  просп. Свободи (біля ж/б № 2); 

1.39  вул. Миколи Бобяка (біля транспортного мосту);  

1.40 вул. Івана Анкудінова (біля транспортного мосту) (двосторонній 

типу «ластівка») – за умови дотримання правил благоустрою міста, в т.ч. 

заглиблення наземної бетонної подушки рекламної конструкції (у разі 

наявності технічної можливості) та/або її декоративному оздобленню; 

1.41  вул. Тиводара Легоцького, 8; 

1.42  вул. Михайла Грушевського, 38; 

1.43  вул. Михайла Грушевського, 25 (навпроти); 

1.44  вул. Капушанська,159/1; 

1.45  вул. Собранецька,180; 

1.46  вул. Юрія Гагаріна - Сергія Мартина; 

1.47  вул. Юрія Гагаріна – Сергія Мартина (навпроти); 

1.48  вул. Капушанська, 145; 

1.49  вул. Капушанська, 145 а; 

1.50  вул. Михайла Грушевського, 33; 

1.51  вул. Минайська (готель «Закарпаття»); 

1.52  Слов’янська набережна – вул. Возз’єднання; 

1.53  вул. Тиводара Легоцького, 7; 

1.54  вул. Собранецька, 146; 



1.55  вул. Михайла Грушевського, 29. 

 

Рекламних конструкцій «беклайт» розміром 4 м х 3 м за адресами: 

 

1.56  просп. Свободи (біля магазину «Фокстрот»); 

1.57  перехрестя просп. Свободи - вул. Василя Комендаря; 

1.58  просп.  Свободи (біля галереї «Ужгород»).  

 

Рекламних конструкцій «призматрон» розміром 3 м х 6 м за адресами: 

 

1.59  пл. Кирила і Мефодія (біля готелю «Закарпаття»);  

1.60  пл. Кирила і Мефодія (біля магазину «Україна»); 

1.61  з’їзд  із транспортного мосту на пл. Дружби Народів (двосторонній 

типу «ластівка»);  

1.62  з’їзд із транспортного мосту на пл. Дружби Народів.  

1.63. Рекламної конструкції двосторонній «призматрон» розміром 3 м х    

6 м на пл. Богдана  Хмельницького (виїзд на транспортний міст) – 2 од. 

 

Рекламних конструкцій «сітілайт» розміром 1,2 м х 1,8 м за адресами: 

 

1.64  просп. Свободи (розподільча смуга між ж/б № 20 і № 29); 

1.65  просп. Свободи (розподільча смуга між ж/б № 28 і № 30); 

1.66  просп. Свободи (розподільча смуга між ж/б № 32 і № 39);  

1.67  просп. Свободи (розподільча смуга між ж/б № 40 і № 45);  

1.68  пл. Кирила і Мефодія (біля православної церкви);  

1.69  просп.  Свободи, 2 (біля пішохідного переходу). 

 

2. Враховуючи невикористання місць розташування рекламних засобів   

більше 6 (шести) місяців поспіль та заборону розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами типу «білборд», «призматрон», «беклайт», «брандмауер», «банер» у 

межах центральної частини міста, а саме: вул. Корзо, вул. Августина 

Волошина, пл. Театральна, вул. Юрія Гойди, пл. Шандора Петефі, вул. 

Олександра Духновича, пл. Корятовича, пл. Народна, пл. Жупанатська, вул. 

Олександра Фединця, вул. Панаса Мирного, вул. Підгірна, вул. Івана 

Ольбрахта, вул. Михайла Лучкая, вул. Тиха, вул. Капітульна, вул. Олександра 

Довженка, вул. Ференца Ракоці, вул. Небесної сотні, пров. Театральний, пл. 

Євгена Фенцика, вул. Братів Бращайків, вул. Собранецька, (№№ 2 – 72, №№ 1-

47), наб. Незалежності, Православна,  Київська, вул. Міклоша Берчені, 

відмовити ТОВ «ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ» у продовженні строку дії дозволів на 

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

вул. Юрія Гойди – 1 од.; 

перехрестя вул. Собранецької – Михайла Ломоносова – 2 од. 

3. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКО ХХІ 

СТОЛІТТЯ» дозвіл на зміну технологічної схеми рекламних засобів, а саме: 



3.1. Зміну технологічної схеми рекламної конструкції «беклайт»  

розміром 3 м х 4 м, розміщеної по просп. Свободи (біля галереї «Ужгород») 

згідно з  Дозволом на розміщення зовнішньої реклами № 253/56 від 30.06.2016, 

на  рекламну конструкцію двосторонній «сітіборд – скролл» 2,63 м х 3,47 м;   

3.2. Зміну технологічної схеми рекламної конструкції «білборд»  

розміром 6 м х 3 м, розміщеної на перехресті пл. Кирила і Мефодія – просп. 

Свободи, згідно з  Дозволом на розміщення зовнішньої реклами № 253/31 від 

30.06.2016, на  рекламну конструкцію односторонній «сітіборд – скролл» 2,63 м 

х 3,47 м;   

3.3. Зміну технологічної схеми рекламної конструкції «білборд»  

розміром 6 м х 3 м, розміщеної по вул. Минайській (готель «Закарпаття»), 

згідно з Дозволом на розміщення зовнішньої реклами № 252/2 від 30.06.2016 , 

на  рекламну конструкцію «беклайт» 4 м х 3 м;   

3.4. Зміну технологічної схеми рекламної конструкції «білборд»  

розміром 6 м х 3 м, розміщеної по вул. Минайській (біля магазину 

«Самоцвіти»), згідно з Дозволом на розміщення зовнішньої реклами № 253/35 

від 30.06.2016, на рекламну конструкцію «призматрон» розміром  6 м х 3 м. 

4. Зобов’язати ТОВ «ЕКО ХХІ СТОЛІТТЯ» укласти (переукласти) з 

департаментом міського господарства договір тимчасового користування 

місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


