
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.04.13       Ужгород               № 138 
 
 

Про зовнішню рекламу 
 
Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності, керуючись 

ст. 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», виконком 
міської ради ВИРІШИВ: 
 
 

1. У зв’язку із зміною містобудівної ситуації, а саме: реконструкції 
нежитлових приміщень по вул. Л. Толстого, 33 надати дозвіл ФОП Буланову 
Л.М. на переміщення рекламного щита (біл-борду) на вул. Л. Толстого, 44 
(біля маг. «Хіз»). 

2. На підставі договору купівлі – продажу переоформити з ТОВ «СТО»  
рекламний двосторонній щит закріплений на опорі надземної  тепломережі 
розміром 8 м х 2 м на перехресті вул. Грушевського – Заньковецької на ФОП 
Буланова Л.М. 

3. На підставі договору тимчасового користування місцями для 
розміщення зовнішньої реклами від 01.03.2013 року № 28, з врахуванням 
повного погашення заборгованості ФОП Туркевич Г.І. вважати таким, що 
втратило чинність рішення виконкому від 06.02.2013 року № 38 «Про 
демонтаж засобів зовнішньої реклами». 

4. Продовжити термін дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
ТОВ «Віп Автореклама» строком до 01.10.2014 року. 

4.1. Рекламні щити (біл-борди) розміром 3 м х 6 м: 
- вул. Минайська (навпроти кола); 
- перехрестя пр. Свободи - вул. Заньковецької; 
- перехрестя вул. Легоцького – Заньковецької; 
- пл. Б. Хмельницького (навпроти гот. «Ужгород»); 
- пл. Б.Хмельницького (навпроти вул. Л. Толстого); 
- пр. Свободи  (навпроти «ПриватБанку»); 



- вул. Баб'яка (біля гаражів); 
- перехрестя вул. Минайської – Бородіна; 
- вул. Баб'яка, 26; 
- вул. Легоцького (навпроти ж/б № 8) 

4.2. Рекламні щити (двосторонні біл-борди): 
- вул. Собранецька (навпроти ТЦ «Дастор»); 
- вул. Другетів, 87; 

4.3. Рекламні  щити (трьохсторонні біл-борди): 
- вул. Л. Толстого; 
- вул. Залізнична (навпроти з/д вокзалу); 

4.4. Рекламні щити (сіті-лайти) розміром 1,2 м х 1,8 м: 
- Київська наб. (перед мостом); 
- пр. Свободи, 20; 
- пр. Свободи, 2; 
- вул. Митна (навпроти зупинки); 
- вул. Митна (перед світлофором); 
- вул. Собранецька (навпроти ТЦ «Дастор»); 
- вул. Собранецька, 89 (2 шт.); 
- пр. Свободи, 29; 
- вул. Минайська, 16 «а» (перед АЗС «ВОГ»); 
- пл. Б.Хмельницького (навпроти кола). 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови відповідно до функціональних обов’язків.  
 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 
 
 
 


