
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами 

   

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 16 Закону України  «Про рекламу», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами», у зв’язку з порушенням вимог 

Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Ужгороді, затвердженого 

рішенням виконкому від 30.05.2012 № 164 та 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. Банерні розтяжки на паркані по вул. Анкудінова, 4 (поруч з 

магазином «Авто-Шок») ‒ 3 од.; 

          1.2. Рекламні конструкції типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Анкудінова, 4 (магазин «Авто-Шок») ‒ 3 од.; 

          1.3. Рекламна  стела  по вул. Анкудінова, 4 (поруч з магазином «Авто-

Шок») ‒ 1 од.; 

          1.4. Банерні розтяжки на фасаді магазину по вул. Анкудінова, 4  ‒ 8 од.; 

          1.5. Рекламні конструкції  типу «брандмауер» над  парканом  по вул. 

Перемоги, 130-134 (поруч з автомийкою) ‒ 1 од.; 

          1.6. Банерні розтяжки  на фасаді будівлі по вул. Перемоги, 108А 

(магазин «Energofish») ‒ 3 од.; 

          1.7. Банерна  розтяжка на паркані по вул. Перемоги, 100 ‒ 1 од.; 

          1.8. Рекламні  площини,  прикріплені до металевої огорожі, по вул. 

Перемоги, 92  ‒ 3 од.; 

          1.9. Рекламна конструкція, розміщена на даху малої архітектурної 

форми по вул. Перемоги, 137 (поруч з візовим центром) ‒ 1 од.; 

          1.10. Банерні розтяжки на фасадах малих архітектурних форм на розі 

вул. Перемоги ‒ Радіщева ‒ 3 од.; 

         1.11. Банерні розтяжки на фасаді будівлі по вул. Перемоги, 137 ‒ 2 од.; 

         1.12. Рекламна стела на розі вул. Перемоги ‒ Радіщева ‒ 1 од.; 

         1.13. Рекламний щит з прикріпленим вказівником на розі вул. 

Грушевського ‒ Перемоги (поруч з автомийкою) ‒ 1 од.; 



         1.14. Банерні розтяжки на фасаді малих архітектурних форм на розі вул. 

Грушевського ‒ Перемоги ‒ 2 од.; 

         1.15. Рекламний штендер на розі вул. Грушевського ‒ Перемоги (поруч 

з автомийкою) ‒ 1 од.; 

         1.16. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі магазину 

«Наша Ряба» по вул. Грушевського, 3 - 5 ‒ 2 од.; 

         1.17. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Грушевського, 11 (кафе «До - Мажор») ‒ 1 од.; 

         1.18. Банерні розтяжки на паркані по вул. Грушевського,11-13 (поруч з 

шиномонтажем) ‒ 2 од.; 

         1.19. Банерні розтяжки на паркані по вул. Грушевського,15 ‒ 5 од.; 

         1.20. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Грушевського, 25 (філія «Спорт Лото») ‒ 2 од.; 

         1.21. Рекламна конструкція на фасаді будівлі по вул. Грушевського, 25 

(філія «Спорт Лото») ‒ 2 од.; 

         1.22. Банерна розтяжка на фасаді магазину «Дитячий одяг»  по вул. 

Грушевського, 31 - 33 ‒ 1од.; 

         1.23. Банерна розтяжка на фасаді магазину «Салон вікон та дверей 

WDS»  по вул. Грушевського, 31 - 33 ‒ 2 од.; 

         1.24. Банерна розтяжка на фасаді магазину «Родинна ковбаска»  по вул. 

Грушевського, 31 - 33 ‒ 1 од.; 

         1.25. Банерна розтяжка на металевій огорожі біля входу до магазину 

«Асті Маркет»  по вул. Грушевського, 39 ‒ 1 од.; 

         1.26. Рекламна конструкція поруч з аптекою «Флора»  по вул. 

Грушевського, 43 ‒ 1 од.; 

         1.27. Банерна розтяжка на металевій огорожі поруч з магазином «Party 

Shop»  по вул. Грушевського, 45 ‒ 1 од.; 

         1.28. Рекламна стела поруч з перукарнею «Ретро» по вул. Грушевського, 

68 А ‒ 1 од.; 

         1.29. Рекламний штендер, розміщений біля огорожі кафе «Карамель»  

по вул. Грушевського, 47 ‒ 1 од.; 

         1.30. Рекламна  конструкція типу «брандмауер» на фасаді магазину 

«Рукавичка» по вул. Грушевського, 51 ‒ 1 од.; 

         1.31. Рекламний щит «вказівник» по вул. Грушевського (навпроти 

будинку № 61) ‒ 1 од.; 

         1.32. Рекламні об’єкти на фасаді магазину «Комфорт Плюс» по вул. 

Грушевського ‒ 4 од.; 

         1.33. Банерні розтяжки на паркані поруч з магазином «Шторм» по вул. 

Грушевського, 65 ‒ 4 од.; 

         1.34. Рекламні  конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Минайській, 35 а ‒ 2 од.; 

        1.35. Рекламна  конструкція «брандмауер»  на фасаді будівлі по вул. 

Грушевського, 80 ‒ 1 од.; 

        1.36. Рекламні  конструкції  «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Минайській, 35 а (ломбард «Капітал») ‒ 3 од.; 



        1.37. Рекламна  конструкція   «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Минайській, 29а (магазин «Секонд хенд») ‒ 1 од.; 

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

вул. Минайській, 29 ‒ 1 од.; 

         1.39. Банерна розтяжка на фасаді будівлі магазину по вул. Василя 

Комендаря (Джамбула) 50 Б ‒ 1 од.; 

         1.40. Банерні розтяжки на фасаді будівлі по вул. Пестеля, 13 ‒ 4 од.; 

         1.41. Рекламні  конструкції  «брандмауер» на фасаді будівлі по пр. 

Свободи, 52 ‒  6 од.; 

         1.42. Банерна розтяжка на фасаді будівлі по пр. Свободи, 52 ‒  5 од.; 

         1.43. Банерна розтяжка на фасаді будівлі по пр. Свободи, 52 (магазин 

«Секонд Хенд») ‒ 1 од.; 

         1.44. Рекламні  конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Залізничній, 1 ‒ 3 од.; 

         1.45. Рекламна  конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Швабській, 10 ‒ 1 од.; 

         1.46. Рекламна  конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Фединця, 14 ‒ 1 од.; 

         1.47. Рекламна  конструкція  «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Станційній, 36 ‒ 1 од.; 

         1.48. Рекламна  конструкція «білборд» по вул. Коритнянській ‒ 2 од.; 

         1.49. Рекламна  конструкція «білборд» по вул. Легоцького (заїзд на вул. 

8 Березня) ‒ 4 од.; 

         1.50. Рекламна  конструкція «білборд» по вул. Станційній (навпроти 

залізничного вокзалу) ‒ 1 од.; 

         1.51. Рекламна  конструкція «білборд» по вул. Возз’єднання (біля 

Боздоського парку) ‒ 1 од.; 

         1.52. Рекламна  конструкція «білборд» по вул. Собранецькій (навпроти 

стели Ужгород) ‒ 1 од.; 

         1.53. Рекламна  конструкція «білборд» по вул. Собранецькій (100 м від 

стели Ужгород) ‒ 1 од.; 

        1.54. Рекламна  конструкція  типу «щит» по вул. Загорській, 26 ‒ 1 од.; 

        1.55. Рекламний щит  по вул. Собранецькій (біля страхової компанії 

«Княжа») ‒ 1од.; 

        1.56. Рекламний щит «вказівник» по вул. Собранецькій (підйом до КПП 

Ужгород) ‒ 1од.; 

        1.57. Рекламні щити «вказівник» по вул. Собранецькій (навпроти 

прикордонної частини) ‒ 2 од.; 

        1.58. Рекламний щит «вказівник» по вул. Собранецькій (навпроти 

житлового будинку № 173 а) ‒ 2 од.; 

        1.59. Рекламний щит «вказівник» по вул. Собранецькій (навпроти 

будівлі № 158) ‒ 1од.; 

        1.60. Рекламний щит «вказівник» по вул. Собранецькій (навпроти 

будівлі № 156) ‒ 1од.; 



        1.61. Рекламний щит «вказівник», на опорі вуличного освітлення, по вул. 

Собранецькій, 89 ‒ 1од.; 

        1.62. Рекламний щит «вказівник» на розі вул. Собранецької - пров. 

Єгерського  ‒ 1од.; 

       1.63. Рекламний щит «вказівник» по вул. Собранецькій (навпроти 

житлового будинку № 120) ‒ 1од.; 

       1.64. Рекламний щит «вказівник» на розі вул. Собранецької ‒ Яна Гуса  ‒ 

1од.; 

       1.65. Рекламний щит «вказівник» по вул. Собранецькій (навпроти будівлі 

№ 43) ‒ 1од.;   

       1.66. Рекламний щит «вказівник» по вул. Томчанія, 25 ‒ 1од.;   

       1.67. Рекламний щит «вказівник» по вул. Другетів, 96 ‒ 1од.;   

       1.68. Рекламний щит «вказівник» по вул. Берчені, 3 ‒ 1од.  

        2. Відділу муніципальної інспекції з благоустрою (Просяник С.Б.) 

спільно з департаментом міського господарства (Бабидорич В.І.) 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. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


