
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21.05.2014       Ужгород               № 160 
 

          Про зовнішню рекламу 
 
Розглянувши заяву  ФОП Буланова  Л.М., керуючись Законом України  

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст. 16 Закону 
України  «Про рекламу», рішенням виконкому від 30.05.2012 року  № 164 
«Про порядок розміщення зовнішньої реклами  у м. Ужгороді», постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження 
Типових правил розміщення зовнішньої реклами» із змінами та 
доповненнями від  09.09.2009 року, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Надати ФОП Буланову  Л.М. дозволи на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами, а саме: рекламних  щитів розміром  6 х 3 м (білбордів) 
терміном до 01.10.2014 року, взамін добровільно демонтованих 
рекламоносіїв на підпірній стіні р. Уж,  за наступними адресами: 

- вул. Легоцького, 1 - 1 шт.; 
- вул. Легоцького, 2 - 1 шт.; 
- вул. Собранецька, 200 - 1 шт.; 
- на розі вул. Баб'яка- Возз'єднання - 1 шт.. 

        2. Зобов’язати  ФОП Буланова  Л.М. укласти з департаментом  міського 
господарства договір тимчасового користування місцями для розміщення 
зовнішньої реклами. 

       3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних обов’язків. 

 

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

 

 



   Супровідна записка 

 

             07.05.2014 року до департаменту міського господарства Ужгородської 
міської ради звернувся ФОП Буланов Л.М.  із заявою щодо надання 
альтернативних місць для встановлення рекламних конструкцій  які 
розміщувалися на підпірній стінці р.Уж (біля пішохідного мосту), та  у 
зв’язку із зміною містобудівної ситуації  та відповідно до рішення № 102 від 
02.04.2014 року «Про внесення змін до рішення» були демонтовані. 

Враховуючи те, що вищевказані дозволи погоджено з управлінням 
архітектури  та містобудування Ужгородської міської ради та 
Державтоінспекцією у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на 
перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та 
зупинок транспорту загального користування, департамент міського 
господарства подає проект рішення «Про зовнішню рекламу» та просить 
його підтримати. 

 

 

В.о. директора департаменту                                                    О. Костенчук 

 

 


