
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.09.13       Ужгород               № 331 
 
 
Про зовнішню рекламу 

 
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 КМУ від 29.12.2003р. № 2067 із змінами та доповненнями від 
09.09.2009р. «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
 

1. Надати ФОП Гонар В.В. дозволи на розміщення зовнішньої реклами, а саме: 
рекламних щитів закріплених на опорах зовнішнього освітлення розміром 1,6 м х 0,8 
м , при умові їх розміщення зі сторони пішохідної зони, терміном  до 01.10.2014 року 
за наступними адресами: 

- пл. Б. Хмельницького – 10 шт.; 
- вул. Грушевського, - 20 шт.; 
- перехрестя вул. Легоцького – Заньковецької – 5 шт.; 
- вул. Митна – 5 шт.; 
- вул. Гагаріна – 10 шт.; 
- вул. Станційна – 6 шт.; 
- вул. Минайська – 12 шт.; 
- вул. Баб'яка – 16 шт. (при умові їх розміщення на 0,5 м вище за вже 

існуючі); 
- вул. Анкудінова – 12 шт. (при умові їх розміщення на 0,5 м вище за вже 

існуючі); 
- вул. Капушанська – 10 шт.; 
- пр. Свободи – 8 шт.; 
- вул. Мукачівська – 14 шт; 
- вул. пл. Б. Хмельницького (через транспортний міст) – 8 шт. (при умові їх 

розміщення на 0,5  м вище за вже існуючі). 
- вул. Краснодонців – 8 шт. 



2. Зобов’язати рекламорозповсюджувача вказаного у п. 1 даного рішення 
укласти договір тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої 
реклами з департаментом міського господарства. 

3. Зобов’язати рекламорозповсюджувача вказаного у п. 1 даного рішення 
погодити дозволи на розміщення зовнішньої реклами із Державтоінспекцією за 
наступними адресами: вул. Мукачівська; вул. Минайська; пл. Б. Хмельницького; вул. 
Грушевського; вул. Легоцького – Заньковецької; вул. Капушанська. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Бел якова Ю.В.  

 
 
 

Міський голова                                                                                              В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 


