
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

31.01.2018        Ужгород              № 23  

   

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. Рекламна  конструкція «вказівник» на пл. Кирила і Мефодія 

(навпроти ТЦ «Україна») ‒ 1 од.; 

         1.2. Рекламні конструкції «вказівник» по вул. Возз’єднання (поруч з 

центральним в’їздом до Боздоського парку) ‒ 2 од.; 

         1.3. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Михайла Грушевського 

(поруч з кафе «Пролісок») ‒ 1 од.; 

         1.4. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Марії Заньковецької 

(перед поворотом на вул. Михайла Грушевського) ‒ 1 од.; 

         1.5. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Миколи Бобяка (перед 

перехрестям з вул. Перемоги) ‒ 1 од.; 

         1.6. Рекламна конструкція «вказівник» по пр. Свободи (біля магазину 

«Фокстрот») ‒ 1 од.; 

         1.7. Рекламна конструкція «вказівник» по пр. Свободи (перед 

перехрестям з вул. Перемоги) ‒ 1 од.; 

         1.8. Рекламна конструкція «вказівник» по пр. Свободи, 29 - 31 ‒ 1 од.; 

         1.9. Рекламна конструкція «вказівник» на пл. Корятовича (зелена зона 

навпроти ТЦ «Luxor») ‒ 1 од.; 



         1.10. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Минайській (перед 

поворотом  на вул. Михайла Грушевського) ‒ 1 од.; 

         1.11. Рекламна конструкція «вказівник»  по вул. Шумній (перед АЗС 

«ОККО») ‒ 1 од.; 

         1.12. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Льва Толстого, 10 ‒ 1 

од.; 

         1.13. Рекламна конструкція «вказівник» на розі вул. Івана Анкудінова - 

Мукачівської (біля залізничного переїзду) ‒ 1 од.; 

         1.14. Рекламні конструкції «вказівник» по вул. Володимира 

Гошовського (Боженка) ‒ 2 од.; 

         1.15. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Володимира 

Гошовського (Боженка) (поруч з аптекою) ‒ 1 од.; 

          1.16. Рекламна конструкція «вказівник» на пл. Кирила і Мефодія (біля 

собору) ‒ 1 од.; 

          1.17. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Перемоги (виїзд на вул. 

Тиводара Легоцького) ‒ 1 од.; 

          1.18. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення                   

по вул. Возз’єднання (виїзд на вул. Миколи Бобяка) ‒ 3 од.; 

          1.19. Рекламний щит на паркані по вул. Підгірній, 35 ‒ 1 од.; 

          1.20. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Підгірній, 46 ‒ 1 од.; 

          1.21. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Підгірній (перед 

поворотом на вул. Другетів) ‒ 1 од.; 

          1.22. Рекламна  конструкція «брандмауер» по вул. Другетів, 71 ‒ 1 од.; 

          1.23. Рекламні конструкції на стовпах по вул. Шумній (територія мийки 

«Аквамарин») ‒ 2 од.; 

          1.24. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Федора Достоєвського 

(навпроти магазину «Беркут») ‒ 1 од.; 

          1.25. Рекламна конструкція «штендер» на опорі по вул. Олександра 

Фединця, 57-59 ‒ 1 од. 

          1.26. Банери на фасаді магазину  на розі вул. Дмитра Донського - пл. 

Богдана Хмельницького (магазин «Керамічна плитка») ‒ 2 од.; 

          1.27. Рекламна стела  на пл. Богдана Хмельницького (біля готелю 

«Ужгород») ‒ 1 од.; 

          1.28. Рекламна конструкція «брандмауер» по Слов’янській набережній, 

15 (кав’ярня «Ренесанс») ‒ 1 од.; 

          1.29. Рекламні конструкції по Слов’янській набережній, 23  ‒ 3 од.; 

          1.30. Рекламна  конструкція «вказівник» на розі вул. Швабської - 

Михайла Лермонтова (поряд з будинком  № 27А) ‒ 1 од.; 

          1.31. Рекламна конструкція «кронштейн»  на  опорі вуличного 

освітлення по вул. Швабській, 21‒ 1 од. 



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

Швабській, 46 ‒ 2 од.; 

          1.33. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

по вул. Швабській, 9 ‒ 1 од.; 

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

Швабській, 13А ‒ 1 од.; 

          1.35. Рекламна  конструкція «щит» на фасаді будівлі по вул. Швабській, 

10 ‒ 1 од.; 

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

Швабській, 19 ‒ 2 од.; 

          1.37. Рекламний щит на паркані  по вул. Швабській, 37А ‒ 1 од.; 

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

Марії Заньковецької, 68 ‒ 1 од.; 

          1.39. Рекламна  конструкція по вул. Корятовича,13 ‒ 1 од.; 

          1.40. Рекламні конструкції на фасаді будівлі  по вул. Швабській, 39 ‒ 3 

од.; 

          1.41. Рекламні конструкції на даху будівлі  по вул. Швабській, 41 ‒ 3 

од.; 

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

Швабській, 47 ‒ 1 од.; 

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

Швабській, 49 ‒ 3 од.; 

          1.44. Рекламні щити на фасаді будівлі  по вул. Швабській, 51 ‒ 2 од.; 

          1.45. Рекламні щити на фасаді будівлі  по вул. Швабській, 59 ‒ 2 од.; 

          1.46. Рекламні конструкції «штендер»  по вул. Швабській, 68 (поруч з 

магазином «Мамадай») ‒ 2 од.; 

          1.47. Рекламні щити на фасаді будівлі  по вул. Швабській, 69 ‒ 2 од.; 

          1.48. Рекламні щити на фасаді будівлі  по пр. Свободи, 49 ‒ 5 од.; 

          1.49. Рекламні  конструкції  «штендер»  по пр. Свободи, 49 ‒ 4 од.; 

          1.50. Рекламна  конструкція на фасаді будівлі  по пр. Свободи, 55 (біля 

магазину "Тропікана") ‒ 1 од.; 

          1.51. Рекламний банер на фасаді будівлі  по пр. Свободи, 55 (магазин 

«Веселка») ‒ 1 од.; 

          1.52. Рекламна  конструкція «брандмауер» на фасаді будинку по вул. 

Минайській, 3 ‒ 1 од.; 

          1.53. Рекламна  конструкція «штендер»  по вул. Минайській, 3 ‒ 1 од.; 

          1.54. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Минайській, 8  ‒ 1 од.; 

          1.55. Рекламний  щит на  опорі вуличного освітлення по вул. 

Минайській, 7 ‒ 1 од.; 



          1.56. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Минайській, 14Б ‒ 1 

од.; 

          1.57. Рекламна  конструкція  по вул. Минайській, 16 (поруч з 

рестораном «PUB HOUSE») ‒ 1 од.; 

          1.58. Рекламна  конструкція  по вул. Минайській, 16 (поруч з 

рестораном «Tenshi») ‒ 1 од.; 

          1.59. Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Минайській, 16  ‒ 1 од.; 

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

Минайській, 16 А (ТОВ "КРАМ") ‒ 5 од.;  

          1.61. Рекламний щит над парканом на розі вул. Минайської - 8 Березня 

‒ 1 од.; 

          1.62. Банери на фасаді магазину  по вул. Минайській, 24/2 (магазин 

"Родинна ковбаска") ‒ 2 од.; 

          1.63. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Минайській (навпроти 

кінокомплексу «Доміон») ‒ 1 од.; 

        1.64. Рекламна конструкція  на паркані по вул. Минайській, 44 (поряд з 

рестораном «Safari») ‒ 1 од.; 

        1.65. Рекламна  конструкція «вказівник» на розі  вул. Минайської - 

Олександра Можайського (біля залізничної лікарні)  ‒ 1 од.; 

        1.66. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

по вул. Минайській, 67 ‒ 1 од.; 

        1.67. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

по вул. Минайській, 65 ‒ 2 од.; 

        1.68. Рекламна  конструкція «вказівник» на розі по вул. Минайської - 

Героїв Крут (Галана) ‒ 1 од.; 

        1.69. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Минайській, 25 ‒ 1 од.; 

        1.70. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

на розі  вул. Минайської - Антона Макаренка ‒ 1 од.; 

        1.71. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Минайській, 11 ‒ 1 од.; 

        1.72. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

по вул. Минайській, 11 (біля автобусної зупинки) ‒ 1 од.; 

        1.73. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Минайській, 5 ‒ 1 од.; 

        1.74. Рекламні  конструкції «вказівник» по вул. Минайській (біля готелю 

«Закарпаття») ‒ 2 од.; 

        1.75. Рекламна  конструкція «вказівник» на пл. Кирила і Мефодія (перед 

поворотом на пр. Свободи) ‒ 1 од.; 

        1.76. Рекламна  конструкція «вказівник» на розі пр. Свободи - вул. 

Василя Комендаря (навпроти готелю «Закарпаття») ‒ 1 од.; 

        1.77. Рекламна конструкція «стела» по пр. Свободи (навпроти будинку 

№ 46) ‒ 1 од.; 

        1.78. Рекламна  конструкція «вказівник» по пр. Свободи (зелена зона 

навпроти автовокзалу) ‒ 1 од.; 

        1.79. Рекламна конструкція «вказівник» по пр. Свободи (навпроти 

будинку № 51) ‒ 1 од.; 



        1.80. Рекламна конструкція «вказівник» по пр. Свободи (навпроти 

будинку № 18) ‒ 1 од.; 

        1.81. Рекламні конструкції «брандмауер» по пр. Свободи, 18 ‒ 4 од.; 

        1.82. Рекламна конструкція «вказівник» по пр. Свободи, 28-32 ‒ 1 од.; 

        1.83. Рекламні конструкції «вказівник» на опорі вуличного освітлення по 

пр. Свободи, 28-32 (розподільча смуга) ‒  2 од.; 

        1.84. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

по вул. Марії Заньковецької, 2 ‒ 1 од.; 

        1.85. Рекламна  конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

по вул. Марії Заньковецької,10 ‒ 1 од.; 

        1.86. Рекламна конструкція «вказівник» на розі  вул. Марії 

Заньковецької - Михайла Грушевського ‒ 1 од.; 

        1.87. Рекламна конструкція «щит» по  вул. Марії Заньковецької 

(територія АЗС «WOG») ‒ 1 од.; 

        1.88. Рекламна  конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі на розі вул. 

Марії Заньковецької - Володимира Погорелова ‒ 1 од.; 

        1.89. Рекламна  конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі на розі вул. 

Марії Заньковецької - Олексія Бестужева - Рюміна ‒ 1 од.; 

        1.90. Рекламні  конструкції «брандмауер» на паркані на розі вул. Марії 

Заньковецької - Олексія Бестужева - Рюміна ‒ 2 од.; 

        1.91. Рекламні  конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Марії 

Заньковецької, 75/2 ‒ 3 од.; 

        1.92. Рекламна  конструкція «вказівник» по вул. Марії Заньковецької 

(перед поворотом на вул. Тиводара Легоцького) ‒ 1 од.; 

        1.93. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Михайла Грушевського 

(навпроти магазину «Океан») ‒ 1 од.; 

        1.94. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Михайла Грушевського 

(перед поворотом на вул. 8 Березня) ‒ 1 од.; 

        1.95. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Михайла Грушевського 

(навпроти будинку № 43) ‒ 1 од.; 

        1.96. Рекламна конструкція «вказівник» на  опорі вуличного освітлення 

на перехресті вул. Михайла Грушевського - 8 Березня ‒ 1 од.; 

        1.97. Рекламні конструкції «вказівник» по вул. Станційній (навпроти 

будинку № 16) ‒ 2 од.; 

        1.98. Рекламний банер по вул. Івана Франка (біля ресторану «Глечик») ‒ 

1 од.; 

        1.99. Рекламні конструкції  «вказівник» на пл. Дружби Народів  ‒ 3 од.; 

        1.100. Рекламні щити по вул. Будителів, 2Г ‒ 2 од.; 

        1.101. Рекламні щити «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Будителів, 

2Г ‒ 2 од.; 

        1.102. Рекламна конструкція «кронштейн» на опорі вуличного 

освітлення по вул. Підградській (поряд з мийкою "Аквамарин") ‒ 1 од.; 



        1.103. Рекламна конструкція «вказівник» на розі вул. Панаса Мирного - 

Підгірної ‒ 1 од.; 

        1.104. Рекламна конструкція «кронштейн» на  опорі вуличного 

освітлення на пл. Шандора Петефі ‒ 1 од.; 

        1.105. Рекламна конструкція на пл. Шандора Петефі, 4 (поруч з готелем 

«Олд Континент») ‒ 1 од.; 

        1.106. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі на пл. 

Корятовича, 16 ‒ 2 од.; 

        1.107. Рекламна конструкція  на паркані на пл. Корятовича, 16 ‒ 1 од. 

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

Олександра Фединця, 23 ‒ 4 од. 

        1.109. Рекламна конструкція  «стела» по вул. Олександра Фединця 

(поруч з ТЦ "Luxor") ‒ 1 од.; 

        1.110. Рекламна конструкція на пл. Корятовича  (поруч з ТЦ «Luxor») ‒ 1 

од.; 

        1.111. Рекламний щит по вул. Минайській (навпроти кафе «Ясне 

сонечко») ‒ 1 од.; 

        1.112. Рекламні банери на паркані по вул. Минайській, 6А (кафе «Ясне 

сонечко») ‒ 4 од.; 

        1.113. Рекламна конструкція «кронштейн» на  опорі вуличного 

освітлення на пл. Кирила і Мефодія, 4 (поруч з відділенням Укрпошти)  ‒ 1 

од.; 

        1.114. Рекламний банер на паркані по вул. Залізничній (біля автовокзалу) 

- 1 од.; 

        1.115. Рекламний банер на огорожі по пр. Свободи, 3 - 1 од.       

        2. Відділу муніципальної інспекції з благоустрою (Станко Ю.Ю.) 

спільно з департаментом міського господарства (Бабидорич В.І.) повідомити 

власників зазначених рекламних конструкцій про необхідність проведення їх 

демонтажу 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 в Закарпатській 

області про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку.  

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

  


