
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.01.2015       Ужгород               № 20 
 
Про зовнішню рекламу 

 
           Розглянувши заяву ФОП Буланова Л. М., відповідно до Закону 
України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», статті 16 
Закону України  «Про рекламу», рішення виконкому від 30.05.2012  № 164 
«Про порядок розміщення зовнішньої реклами  у м. Ужгороді», постанови 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження 
Типових правил розміщення зовнішньої реклами» із змінами та 
доповненнями  23.05.2012 року, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

 
 1. Продовжити термін дії дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої 

реклами до 10.09.2019 року: 
          ФОП Буланову Л. М. 
          Рекламних щитів (на опорах вуличного освітлення) за адресами: 
               пл. Ш. Петефі – 5 шт.; 
               пл. Корятовича – 1 шт.; 
               вул. Фединця – 2 шт.; 
               вул. Фединця (район продуктового ринку) – 1 шт. 
          
          Рекламних щитів (сітілайт) розміром 1, 2 м х 1, 8 м за адресами: 
             вул. Волошина (біля кінотеатру "Ужгород") – 1 шт.; 
             вул. Волошина (біля "Олд кафе") – 1 шт.; 
             пл. Театральна (біля лялькового театру) – 1 шт.; 
             пл. Театральна (біля магазину "Мегаспорт") – 1 шт.; 
             пл. Ш. Петефі (спуск з пішохідного мосту) – 2 шт.; 
             пл. Ш. Петефі (вихід на пішохідний міст) – 1 шт.; 
             пл. Театральна (зі сторони р. Уж) – 1 шт.; 
             вул. Волошина (біля магазину "Канцтовари") – 1 шт.; 
             вул. Волошина (біля банку "Аваль") – 1 шт.; 
             вул. Волошина (біля магазину тканин) – 1 шт.; 
             вул. Волошина (зі сторони ДМЗ № 1) – 2 шт.; 
             вул. Волошина (біля магазину "Оптика") – 2 шт.; 
             на розі вул. Баконія – Підгірна – 1 шт.; 



             на перехресті вул. Митна – Собранецької – 1 шт.; 
             на розі пл. Жупанатська – Довженка – 2 шт.; 
             вул. Собранецька (навпроти кафе "Капітанський мостик") – 1 шт.; 
             пл. Ш. Петефі – 1 шт. 
 
          2. Зобов'язати  ФОП Буланова Л. М., укласти (переукласти) з 
департаментом міського господарства договір тимчасового користування 
місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Зобов'язати  
рекламоросповюджувачів вказаних в п. 1 рішення  забезпечити віповідність 
рекламних конструкцій вимогам до розміщення засобів зовнішньої реклами 
порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Ужгороді, затвердженого 
рішенням виконкому від 30.05.12 № 164. 
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


