
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

19.12.12       Ужгород               № 477 

Про  надання, продовження та внесення змін 
до дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
 
 

Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності, керуючись 
ст. 16 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996р. № 270-96/ВР із 
змінами та доповненнями від 03.07.2012р., постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2003р. № 2067 із змінами та доповненнями від 09.09.2009р., 
рішенням виконкому від 30.05.2012р. № 164 «Про Порядок розміщення 
зовнішньої реклами у м. Ужгороді», виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

 
І. На підставі поданої заяви надати дозволи на розміщення зовнішньої 

реклами, а саме:  трьох брандмауерів розміром 3 м х 6 м на фасаді будівлі 
готельного комплексу «Атлант» фізичній особі – підприємцю Фреган А.В. по 
пл. Корятовича, 27 строком до 01.10.2014 року. 

 
ІІ. Відповідно до поданих заяв рекламорозповсюджувачів продовжити 

термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами строком до 01.10.2014 
року. 

 
1. ФОП Громяк В.Є. 
Рекламного щита (сіті-лайт) розміром 1,2 м х 1,8 м по пр. Свободи 

(навпроти аптеки низьких цін). 
 
2. ТОВ «Центр комплектації» 
Рекламного щита (сіті-лайт) розміром 1,2 м х 1,8 м по пр. Свободи 

(розподільча смуга). 
 
3. ПАТ «Закарпаття – Авто» 
Рекламного щита (пілону) розміром 2,5 м х 9 м на перехресті вул. 

Гагаріна – Краснодонців. 
 
4. ФОП Пильник О.В. 



Рекламних щитів (сіті-лайтів) розміром 1,2 м х 1,8 м: 
- перехрестя вул. Минайської – 8  Березня; 
- перехрестя вул. Грушевського – 8  Березня. 
 
5. ПАТ «А-Банк» 
Рекламного щита (сіті-лайт) розміром 1,2 м х 1,8 м по вул. Волошина 

(біля маг. «Аура»). 
 
6. ПАТ «Модуль М» 
Рекламного щита (сіті-лайт) розміром 1,2 м х 1,8 м по вул. Баб'яка, 15. 
 
7. ФОП Євтіхова Т.М. 
Рекламних щитів (біл-бордів) розміром 3 м х 6 м: 
- вул. Проектна (2 шт.); 
- вул. Електорозаводська. 

 
8. ФОП Лукач І.І. 
Рекламний щит (трьохсторонній пілон) розміром 3 м х 7 м по вул. 

Бестужева (на території ринку). 
 
9. ФОП Мишко С.Ф. 
9.1 Рекламних щитів (сіті-лайтів) розміром 1,2 м х 1,8 м: 
- перехрестя вул. Перемоги – Достоєвського; 
- вул. Заньковецької. 
9.2 Рекламного щита (брандмауера) розміром 2,9 м х 9,5 м на фасаді 

будівлі по пр. Свободи, 28. 
 
ІІІ. У зв'язку із зміною містобудівної ситуації, а саме проведення 

реконструкції нежитлових приміщень з надбудовою офісних приміщень по 
вул. Л. Толстого, 33 налати дозвіл ТОВ «Еко ХХІ століття» на перенос 
рекламного щита (біл-борду) на вул. Л. Толстого (біля СК «Гарантія»).  

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

 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 

 
 
 

 


