
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.10.2017       Ужгород     № 325 

 

Про надання дозволів,  

відмову у наданні дозволів та 

демонтаж об’єкта зовнішньої реклами 

 

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», 

13.06.2017 року № 176 «Про заборону розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами», розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності, виконком  

міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Надати  дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами строком 

на 5 років: 

1.1. Фізичній особі-підприємцю Ященко Євгену Валерійовичу на 

розміщення рекламних  щитів (брандмауер) розміром 6 м х 3 м, на фасаді 

будівлі, за адресами: 

 вул. Другетів, 77 – 2 од.; 

 вул. Юрія Гагаріна, 36 – 1 од. 

 1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прага Уж» на 

розміщення рекламного щита (білборд) розміром 6 м х 3 м, по вул.  

Собранецькій  – 1 од. 

 1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Механік ЛТД» на 

розміщення рекламного щита  розміром 0,7 м х 0,7 м, на опорі вуличного 

освітлення по вул. Перемоги, 106 А – 1 од. 

  1.4. Приватному підприємству «Мале приватне підприємство «Латекс» 

на розміщення рекламних  щитів (білборд) розміром 6 м х 3 м, за адресами: 

  вул. Станційна – 1 од.; 

  вул. Тиводара Легоцького (виїзд на вул. 8 Березня) – 4 од. 



1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» на 

розміщення рекламного щита (білборд) розміром 6 м х 3 м, по вул.  

Воззєднання (в’їзд до Боздоського парку)  – 1 од. 

 2. Продовжити приватному підприємству «Реквест» термін дії дозволу  

на розміщення рекламної конструкції (рекламно - інформаційний вказівник) 

розміром 2,16 м х 0,6 м на пл. Богдана Хмельницького  строком на 5  років. 

 3. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ВІП Автореклама» 

дозвіл на зміну місця розміщення двосторонньої рекламної конструкції 

(вертикальний білборд) розміром 3 м х 6 м з вул. Собранецької на вул. 

Володимирську - 1од.  

          4. Зобов'язати ТОВ «Механік ЛТД», «Прага Уж», «ВІП Автореклама», ПП 

«Мале приватне підприємство «Латекс», ПП «Реквест» укласти (переукласти) з 

департаментом міського господарства договори тимчасового користування 

місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 

5. Відмовити фізичній особі - підприємцю Казак Ганні Степанівні у 

видачі дозволів на розміщення рекламних щитів (брандмауер) розміром 1,1 м х 

1,5 м, на фасаді будівлі по вул. Мукачівській, 74/1 – 4 од. 

          6. Вважати таким, що підлягає демонтажу, об’єкт зовнішньої реклами 

(рухомий рядок) на фасаді будівлі по пр. Свободи, 2 – 1од. 

          7. Відділу муніципальної інспекції з благоустрою (Станко Ю.Ю.) спільно 

з департаментом міського господарства (Бабидорич В.І.) повідомити власника 

самовільно встановленого об’єкта зовнішньої реклами, зазначеного у пункті 6, 

про необхідність проведення демонтажу рекламної конструкцій власними 

силами у десятиденний термін із дня прийняття рішення.  

          У разі невиконання, демонтаж провести силами комунальних служб міста 

за рахунок власника об'єкта відповідно до чинного законодавства.  

          8.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

Міський голова       Б. Андріїв 

 

 

                                         

 

 

 

 

 


