
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про демонтаж  

 

 Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" 

статей 30, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 

IV сесії міської ради V скликання від 26.12.06 № 136 "Про затвердження 

Правил благоустрою міста Ужгород", рішення виконкому 29.01.2015 № 31 "Про 

Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та 

тимчасових споруд" виконком міської ради ВИРІШИВ:  

1. Демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху; а саме:  

- бетонні блоки напроти будинку 8 по вул. Оноківській;  

- бетонні блоки напроти будинку 49 по пр. Свободи;  

- бетонні блоки напроти будинку 55 по пр. Свободи; 

- бетонні блоки напроти будинку 34 по вул.  Олександра Можайського; 

- бетонний блок напроти будинку 38 по вул. Кальмана Міксата; 

- бетонні блоки напроти будинку 7а по вул. Олександра Можайського; 

- бетонний блок напроти будинку 30а по вул. 8-го Березня; 

- бетонні блоки напроти будинку 18 по вул. Острівна; 

- бетонний блок та автомобільні шини напроти будинку 4 по вул. Адольфа                   

Добрянського; 

- автомобільні шини та каміння напроти будинку 58 по вул. Швабська; 

- автомобільні шини напроти будинку 7а по вул. Олександра Можайського; 

- бетонні стовпчики (3 одиниці) напроти будинку 9 по вул. Яроцька; 

- бетонний блок в проході будинку 25 по вул. Перемоги; 

- бетонні конструкції напроти будинку 7 по вул. В’ячеслава Чорновола; 

- бетонний блок та турнікет напроти будинку 36 по вул. Марії Заньковецької; 

- каміння напроти будинку 28 по вул. Михайла Старицького; 

- бетонні блоки напроти будинку 5а по вул. Олександра Можайського; 

- стовпчик напроти будинку 58а по пр. Свободи; 

- на парковці (2 одиниці) по вул. Швабська 11; 

- стовпчик напроти будинку 55 по пр. Свободи; 

- на парковці (2 одиниці) по пр. Свободи  35; 

- на парковці (5 одиниць) по пр. Свободи  53; 

- стовпчики (6 одиниць) напроти будинку 61 по вул. Цвітна; 

- стовпчики (3 одиниці)  напроти будинку 43 по вул. Олександра Бородіна; 

- стовпчики (7 одиниць) напроти будинку 173 по вул. Перемоги; 

- стовпчики (8 одиниць) напроти будинку 173 по вул. Перемоги; 



- стовпчики (2 одиниці) напроти будинку 43 по вул. Декабристів; 

- стовпчики (4 одиниці) напроти будинку 21 по вул. Тиводора Легоцького; 

- стовпчик напроти будинку 77 по вул. Марії Заньковецької; 

- паркувальні бар’єри (3 одиниці) напроти будинку 14 по вул. Михайла Лучкая; 

- паркувальні бар’єри (4 одиниці) напроти будинку 5 по вул. Михайла Лучкая; 

- паркувальні бар’єри (2 одиниці) напроти будинку 17 по вул. Франтішека 

Тіхого; 

- висотний шлагбаум на перехресті вул. Північна та вул. Акацій; 

- висотний шлагбаум напроти будинку 20 по вул. Північна; 

- стовпчики (в кількості 4 одиниці) напроти будинку 44 по пр. Свободи; 

- бетонні блоки напроти будинку 18 по пр. Свободи; 

- стовпчики (3 одиниці) напроти будинку 4 по вул. Михайла Лучкая. 

- шлагбаум напроти будинку 173 по вул. Перемоги; 

2. Департаменту міського господарства (Бабидорич В.І.) спільно з 

відділом муніципальної інспекції з благоустрою (Станко Ю.Ю.) провести 

демонтаж самовільно встановлених обмежувачів руху силами комунальних 

служб міста. 

3. Повідомити Ужгородський відділ поліції ГУНП в Закарпатській 

області про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку.  

4. Контроль за виконання рішенням покласти на міського голову.  

 

 

Міський голова          Б. АНДРІЇВ 

 


