
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.04.2014       Ужгород               № 105 
 
 
Про внесення змін до рішення 

 
 

 
У зв’язку із зміною містобудівної ситуації, керуючись постановою 

КМУ від 29.12.2003р. № 2067 «Про затвердження типових правил 
розміщення зовнішньої реклами»  із змінами та доповненнями від 
09.09.2009р., відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», ст. 16 Закону України «Про рекламу», ст. 4-1 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  
рішенням виконкому від 30.05.2012р. № 164 «Про Порядок розміщення 
зовнішньої реклами у м. Ужгороді », виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до рішення виконкому від 03.10.2012 року №338  « Про 

переоформлення, надання та продовження терміну дії дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, а саме: п.п.8.1 та п.п.8.2.  п. ІІІ викласти в 
наступній  редакції: 

 «У зв'язку із закінченням терміну дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами  надати дозвіл на продовження  терміну їх дії строком до 
01.10.2014 року. 

8. ПП Буланов Л.М. 
8.1  Рекламних щитів (біл-бордів) розміром 3м х 6 м за адресами: 
- пр. Свободи ( біля залізничного вокзалу); 
- пл. Б. Хмельницького(поблизу гот. «Ужгород»)- 3 шт.; 
- вул. Руська (поруч з кафе «Шериф»); 
- вул. Гагаріна (поблизу видавництва «Закарпаття») - 2 шт.; 
- перехрестя вул. Гагаріна –Паризької Комуни -2 шт.; 
- вул. Собранецька (неподалік маг-ну «Ера»); 
- вул. Собранецька (навпроти аеропорту); 
- пр. Свободи (біля 16-ти поверхівки); 
- пр. Свободи (біля галереї «Ужгород»); 
- пл. Дружби Народів (навпроти кола) – 3 шт.; 



- вул. Анкудінова (біля залізничної дороги)- 2 шт.; 
- пл. Кирила та Мефодія (біля гот. «Закарпаття»); 
- перехрестя пр. Свободи – вул. Минайська (універмаг «Україна») -2 

шт.; 
- вул. Шумна- Підградська; 
- вул. Шумна( біля басейну); 
- вул. Шумна (транспортний міст); 
- вул. Перемоги (поворот на вул.Баб’яка); 
- вул. Минайська (страхова компанія «Карпати»); 
- вул. Минайська («Укртелеком»); 
- вул. Минайська ( поблизу маг- ну «Універсам»); 
- перехрестя вул. Минайська – Грушевського – 3 шт.; 
- перехрестя вул. Минайська – Бородіна ( на території ринку); 
- перехрестя вул. Минайська – Бородіна (навпроти ринку) – 2 шт.; 
- вул. Бородіна (навпроти ринку); 
- вул. Грушевського (неподалік  маг-ну «Настуня»); 
- вул. Грушевського (ТПП); 
- вул. Грушевського (біля відділення поштового зв'язку № 15); 
- вул. Грушевського (навпроти вул. Челюскінців); 
- вул. Грушевського (неподалік ТПП); 
- вул. Л.Толстого; 
- перехрестя пр. Свободи – вул. Минайська; 
- перехрестя вул. Минайська –Полонинська; 
- вул. Минайська (навпроти буд. №9); 
- вул. Минайська ( біля к-ксу «Доміон»); 
- вул. Довженка (поблизу Поштамту); 
- перехрестя пл. Дружби Народів – вул. Митна; 
- вул. Л. Толстого (біля кафе «Акваріум»); 
- вул. Шумна ( біля басейну); 
- вул. Гагаріна (біля АЗС «Вектор»); 
- перехрестя вул. Гагаріна – Паризької Комуни; 
- перехрестя вул. Тімірязєва – В. Гуци; 
- вул. Минайська (поруч з к-ксу «Доміон»). 

 
 

8.2 Рекламні щити (брандмауери) за адресами: 
 
- перехрестя вул. Митна – Собранецька; 
 
2. Скасувати  п.п 2. 2. п. 2 рішення виконкому від 17.07.2013 року  

 № 245 «Про зовнішню рекламу», щодо продовження терміну дії дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами строком до 01.10.2014 року : 

2.2. ТОВ «Кінокомплекс «Ужгород » 
Рекламного щита на опорі пішохідного мосту (зі сторони Київської 

набережної ) розміром 3м х 6 м.». 



3. Департаменту міського господарства внести відповідні зміни до 
договорів тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої 
реклами шляхом укладання додаткових угод до договору. 

4. ПП Буланову Л.М. та ТОВ «Кінокомплекс «Ужгород » здійснити 
демонтаж розміщеної зовнішньої реклами власними силами до 17.04.2014 
року. 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 

 
 
В. о. міського голови,                         В. Щадей 
секретар ради  
 
 
 
                            
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


