УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
13.06.2017

Ужгород

№ 174

Про зовнішню рекламу
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону 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», рішень виконкому від 30.05.2012 року
№ 164 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Ужгороді»,
розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності, виконком міської
ради ВИРІШИВ:
1. Переоформити на підставі договору купівлі - продажу з фізичної особипідприємця Євтіхової Тетяни Михайлівни на фізичну особу- підприємця
Палінкаша Івана Олеговича раніше надані дозволи на розміщення рекламних
конструкцій, а саме:
рекламна конструкція (сітілайт) розміром 1,2 м х 1,8 м на розі
вул.
Минайської - Бородіна – 1 од.;
рекламна конструкція (білборд) розміром 6 м х 3 м по вул. Проектній – 1
од.
2. Надати дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами строком
на 5 років:
2.1.Фізичній особі-підприємцю Мельничину Володимиру Миколайовичу
на розміщення рекламної стели розміром 2,78 м х 1,25 м по вул. Мукачівській,
69 А – 1 од.;
2.2. Фізичній особі-підприємцю Ковачу Олександру Михайловичу на
розміщення рекламних щитів розміром 1 м х 2 м, вмонтованих у декоративну
огорожу, на розі вул. Митної – Собранецької – 13 од.
3. Відмовити у видачі дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої
реклами:
3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Магістраль
ЛТД» на розміщення рекламних конструкцій (брандмауер) розміром 3 м х 4,5 м
на фасаді будівлі по вул. Собранецькій, 60 – 2 од.;

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «САВ - Дістрибьюшн» на
розміщення рекламних конструкцій (брандмауер) на фасаді будівлі по
вул.
Перемоги, 28 таких розмірів:
16,50 м х 4,35 м – 1 од.;
18,50 м х 4,35 м – 1 од.
3.3. Приватному підприємству побутових послуг «Смерічка» на
розміщення рекламних щитів (брандмауер) розміром 7,55 м х 6,44 м на фасаді
власної будівлі по вул. Ш. Петефі, 47 – 1од.
4. Зобов'язати ФОП Ковача О. М., Палінкаша І. О. та Євтіхову Т. М.
укласти (переукласти) з департаментом міського господарства договір
тимчасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої
реклами.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Б. Андріїв

