
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

06.02.13       Ужгород               № 43 
 
 
Про надання місць для розміщення  
соціальної реклами 
 

Розглянувши заяви Обласного молодіжного спортивного клубу 
гімнастики «Закарпаття» від 01.02.2013 року, керуючись статтями 12, 16 
Закону України «Про рекламу», постановою КМУ від 29.12.2003р. № 2067 із 
змінами та доповненнями від 09.09.2009р. «Типові правила розміщення 
зовнішньої реклами», рішенням виконкому від 30.05.2012р. № 164 «Про 
Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. Ужгороді», рішенням 
виконкому від 03.10.2012 року № 339 «Про внесення доповнень до рішення 
виконавчого комітету від 30.05.2012 року № 164», рішенням ХV сесії VІ 
скликання від 07.12.2012 року № 724 «Про зміни та доповнення до рішення 
ХХІХ сесії міської ради ІV скликання від 04.06.2004р. № 315», виконком 
міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Обласному молодіжному спортивному клубу гімнастики      

«Закарпаття» місця для розміщення соціальної реклами з 10.02.2013 року по 
23.02.2013 року за адресами: 

1.1 Рекламних щитів (біл-бордів) за адресами: 
- перехрестя вул. Минайської – Пестеля;  
- пр. Свободи (біля автовокзалу); 
- вул. Грушевського, 29; 
- вул. Електорозаводська (біля маг. «Техномаркет»); 
- вул. Проектна; 
- вул. Л. Толстого (біля швейної фабрики); 
- вул. Другетів; 
- підпірна стіна пішохідного мосту; 
- вул. Легоцького (200 м в сторону с. Минай від маг. «Токіо»). 
1.2 Рекламних щитів (сіті-лайтів) за адресами: 
- вул. Швабська, 33; 
- вул. Гагаріна; 
- пр. Свободи, 55; 



- вул. Заньковецької, 12; 
- пл. Поштова (біля автозупинки). 
2. Звільнити від сплати за тимчасове користування місцями, що 

перебувають у комунальній власності, для розміщення спеціальних 
конструкцій зовнішньої реклами ПП «Корзо-2», ФОП Ключевського І.І., ПП 
«РА «Люкс», ФОП Євтіхова Т.М., ТОВ «Дрім», ФОП Баландін О.Г., ФОП 
Митровська Н.І., ФОП Буланов Л.М. у вищенаведений період (14 днів). 

3. Зобов’язати рекламорозповсюджувачів, які надали місця для 
розміщення соціальної реклами, подати до департаменту міського 
господарства фотозвіт за перший та останній день експонування разом з 
адресною програмою. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. 

 
 

Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 


