
   
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.05.2016    Ужгород     № 137 

 

Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами 

 

 

           У зв’язку з порушенням вимог Порядку розміщення зовнішньої 

реклами у м. Ужгороді, затвердженого рішенням виконкому від 30.05.2012 № 

164, керуючись статтею 16 Закону України «Про рекламу», Постановою 

Кабінету Міністрів України  від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження 

типових правил розміщення зовнішньої реклами» зі змінами та 

доповненнями від 16.12.2015 року, у зв’язку з відсутністю дозвільних 

документів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами,  виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

          1. Визнати такими, що підлягають демонтажу, об'єкти зовнішньої 

реклами, а саме: 

1.1. Рекламна розтяжка на фасаді будівлі магазину на розі вул. 

Дворжака -  Тельмана - 1 од.; 

1.2. Рекламна розтяжка на фасаді будівлі на розі вул. Дворжака -  

Тельмана - 1 од.; 

1.3. Рекламна розтяжка на фасаді будівлі автомийки по вул. 

Собранецькій, 147 е - 1 од.; 

1.4. Рекламна конструкція з рекламними розтяжками до неї по вул. 

Собранецькій, 147 е - 1 од.; 

1.5. Рекламна конструкція типу «білборд» по вул. Гагаріна, 121 а (біля 

магазину «Водяний») - 1 од.; 

1.6. Рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Гагаріна, 99 - 1 од.; 

1.7. Рекламна конструкція типу «щит» над парканом по вул. 

Собранецькій, 128 (біля розважального центру «Джин») - 2 од.; 

1.8. Рекламні конструкції типу «щит» по вул. Другетів, 85 - 2 од.; 

1.9. Рекламні розтяжки на  декоративній огорожі на розі вул. Другетів - 

Шумної - 5 од.; 

        1.10. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Гагаріна (навпроти 

піцерії «Паппероніс піцца») - 1 од.; 



        1.11. Рекламна конструкція типу «щит» на розі вул. Доманинської - 

Оноківської - 1 од.; 

        1.12. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Оноківській, 72 - 1 од.; 

        1.13. Рекламні конструкції типу «білборд» на території стадіону 

«Авангард» по  вул. І. Франка - 3 од.; 

        1.14. Рекламні конструкції типу «брандмауер» на фасаді будівлі 

магазину «Техномаркет»  по вул. Підградській, 38 - 2 од.; 

        1.15. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Підградській, 38 (біля 

магазину  «Техномаркет») - 2 од.; 

        1.16. Рекламна конструкція типу «білборд» по вул. Перемоги, 156 а (біля 

нічного клубу  «Фантом») - 1 од.; 

        1.17. Рекламні  конструкції на паркані по вул. Шумній - 3 од.; 

        1.18. Рекламна  розтяжка на паркані по вул. Шумній - 1 од.; 

        1.19. Рекламна конструкція типу «щит» поруч із поворотом на вул. 

Українську - 1од.; 

        1.20. Рекламні розтяжки  на огорожах по вул. Українській - 3 од.; 

        1.21. Рекламна конструкція типу «сітілайт» на Слов’янській набережній, 

23 (біля ресторану «Будапешт») - 1 од.; 

        1.22. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Собранецькій, 140 - 1 

од.; 

        1.23. Рекламні розтяжки на огорожі будівельного майданчика на розі 

вул. Докучаєва - Університетської - 1 од.; 

        1.24. Рекламні розтяжки на паркані по вул. Минайській,16а - 3 од.; 

        1.25. Рекламна розтяжка на паркані по вул. Митній, 23 (біля страхової 

компанії «АСКА») - 1 од.; 

        1.26. Рекламна конструкція типу «щит» на пл. Дружби Народів (біля 

кафе «Гориціана») - 1 од.; 

        1.27. Рекламні розтяжки на фасаді будинку по вул. Гагаріна, 11 «а» (біля 

автосервісу) - 1 од.;  

        1.28. Рекламні розтяжки на паркані по вул. Гагаріна, 11 «а» (біля 

автосервісу) - 1од.;  

        1.29. Рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Анкудінова (біля християнської бібліотеки) - 1 од.; 

        1.30. Рекламні розтяжки на паркані магазину «Беркут» на розі вул. 

Перемоги - Достоєвського - 24 од.; 

        1.31. Рекламна  конструкція типу «білборд» по вул. Достоєвського (біля 

магазину «Беркут») - 1 од.; 

        1.32. Рекламні конструкції типу «білборд» по вул. Перемоги, 145 «а» 

(територія магазину «Беркут») - 2 од.; 

        1.33. Рекламні розтяжки на паркані магазину «Беркут» по вул. 

Будителів, 2 - 5 од.; 

       1.34. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Будителів, 2(територія 

магазину «Беркут») - 1 од.; 

        1.35. Рекламні конструкції типу «брандмауер»  на фасаді будівлі 

магазину «Беркут» по вул. Будителів, 2 - 2 од.; 



        1.36. Рекламні розтяжки на декоративній огорожі по вул. Шумній (біля 

автомийки «Аквамарин») -  5 од.; 

        1.37. Рекламна розтяжка на паркані по вул. Тельмана, 2 Г - 1 од.; 

        1.38. Рекламна розтяжка на гаражі по вул. Тельмана, 2 Г - 1 од.; 

        1.39. Рекламні розтяжки на паркані по вул. Гагаріна (навпроти 

видавництва «Закарпаття») - 3 од.; 

        1.40. Рекламні розтяжки на паркані по вул. О. Кошового - 4 од.; 

        1.41. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Перемоги, 102 - 1 од.; 

        1.42. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Гагаріна (територія 

автозаправки «ОККО») - 1 од.; 

        1.43. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Собранецькій (територія 

автозаправки «ОККО») - 1 од.; 

        1.44. Рекламна стела по вул. Перемоги, 106 (біля автосервісу «АТЛ») - 1 

од.; 

        1.45. Рекламна конструкція на паркані по вул. Перемоги, 108 - 1 од.; 

        1.46. Рекламна розтяжка на паркані по вул. Перемоги, 108 - 1 од.; 

        1.47. Рекламні розтяжки на паркані по вул. Перемоги, 110 - 112 - 2 од.; 

        1.48. Рекламна стела по вул. Собранецькій (перед поворотом на вул.  

Верховинську) - 1 од.; 

        1.49. Рекламна розтяжка на сходах по вул. Минайській, 3(вхід до 

фабрики вікон «Болена») - 1од.; 

        1.50. Рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будинку на 

розі вул. Д. Донського – пл. Б. Хмельницького - 1 од.; 

        1.51. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Перемоги, 86 - 1 од.; 

        1.52. Рекламна розтяжка на паркані по вул. Перемоги, 86 - 1 од.; 

        1.53. Рекламна розтяжка на паркані по вул. Перемоги, 64 (біля магазину 

«АВС Зіна») - 1 од.; 

       1.54. Рекламна розтяжка на огорожі будівельного майданчика по вул. 

Другетів, 110 - 1 од.; 

        1.55. Рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будинку по 

вул. Перемоги, 10 - 1 од.; 

        1.56. Рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будинку на пр. 

Свободи, 29 - 1 од.; 

        1.57. Рекламна конструкція типу «білборд» на перехресті вул. Гагаріна – 

Огарьова - 1 од.; 

        1.58. Рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будинку на пл. 

Кирила і Мефодія, 4- 1 од.; 

        2. Відділу муніципальної поліції (Просяник С.Б.) спільно з 

департаментом  міського господарства  (Пайда О. В.) повідомити власників 

самовільно встановлених об’єктів зовнішньої реклами про необхідність 

проведення демонтажу зазначених  рекламних конструкцій  власними силами 

у десятиденний термін із дня прийняття рішення. 

          3. У разі невиконання пункту 2 цього рішення демонтаж провести 

силами комунальних служб міста за рахунок власників об'єктів відповідно до 

чинного законодавства.           



          4. Повідомити Ужгородський відділ поліції ГУНП України в 

Закарпатській області  про час та дату демонтажу  для забезпечення 

громадського порядку. 

          5.  Департаменту міського господарства підготувати матеріали про 

порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами на 

території міста для подання територіальному підрозділу Державної інспекції 

у справах захисту прав споживачів у Закарпатській області з метою 

притягнення до відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності, які 

здійснюють розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста без 

належного оформлення правовстановлюючих документів. 

           6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О. М. 

 

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Супровідна записка 

 

              20.05.2015 року до департаменту міського господарства надійшов 

лист Асоціації рекламістів м. Ужгорода , щодо розміщення на території міста 

великої кількості рекламних конструкцій без відповідної дозвільної 

документації, що порушує їх законні права, як суб’єктів  підприємницької 

діяльності, оскільки ставить в нерівні умови з тими особами, які незаконно 

встановили об’єкти зовнішньої реклами, а отже не несуть витрат на сплату 

податків до місцевого бюджету  та витрат на оформлення дозвільної 

документації, в зв’язку з чим отримують більші прибутки в порівнянні з 

зареєстрованими рекламорозповсюджувачами. 

               На основі вказаного звернення рекламорозповсюджувачів 

департаментом міського господарства  обстеження зазначених у зверненні 

рекламних конструкцій та підготовлено на розгляд засідання виконавчого 

комітету № 209 від 08.07.2015 року  та  № 281  від 09.09.2015 року  «Про 

демонтаж об’єктів зовнішньої реклами». 

            Згодом Департаментом міського господарства спільно з Асоціацією 

рекламістів було повторно проведено обстеження з  фотофіксацією іншої 

частини незаконно розміщених рекламоносіїв на території міста, та 

проаналізувавши виявлену в результаті обстеження інформацію встановлено 

наступне: 

- зафіксовані  рекламні конструкції розташовуються на території міста 

без належної дозвільної документації; 

-  зазначені об'єкти зовнішньої реклами вважаються самовільно 

встановленими  та підлягають демонтажу згідно чинного законодавства. 

         Робочим органом  Ужгородської міської ради по регулюванню 

діяльності з розміщення зовнішньої реклами через засоби масової інформації 

(інформаційна газета «Ужгород» № 6 (801) 01 серпня 2015 року, № 9 (804) 

22 серпня 2015 року, № 25 (820) 12 грудня 2015 року), № 1 (824) 16 січня 

2016 року) було попереджено власників самовільно розміщених об’єктів 

зовнішньої реклами  про необхідність оформлення дозвільної документації  

та договорів тимчасового користування місцями для розміщення 

рекламоносіїв в термін до 01.02.2016 року. 

           Звернень власників перерахованих об’єктів зовнішньої реклами щодо 

оформлення дозвільних документів на розміщення рекламоносіїв та 

укладання договорів тимчасового користування місцями для розміщення 

зовнішньої реклами до робочого органу не надходило, тому департамент 

міського господарства  подає проект рішення «Про демонтаж об’єктів 

зовнішньої реклами» та просить його підтримати. 

 

В.о. директора  департаменту                                                        О. Пайда 



 


