
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 23.08.2018                         Ужгород                        №  240 

 

 

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 «електронне табло» на опорі вуличного 

освітлення по вул. Юрія Гагаріна, 13/1 (ресторан «Віраж») ‒ 1 од.; 

1.2. Рекламна конструкція на опорі вуличного освітлення «щит» по 

вул. Юрія Гагаріна, 13/1 (ресторан «Віраж») ‒ 1 од.; 

1.3. Рекламні конструкції «щит» на огорожі по вул. Юрія Гагаріна, 

13/1 (ресторан «Віраж») ‒ 3 од.; 

1.4. Рекламні конструкції на фасаді будівлі на пл. Шандора Петефі, 

7 (магазин «Світ шкіри та хутра») ‒ 2 од.; 

1.5. Рекламні конструкції на фасаді будівлі на пл. Шандора Петефі, 

9 (фотосалон «Кольори») ‒ 3 од.; 

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

Швабській, 37 (агенство безпеки «СБМ, «ІТ Мастер») ‒ 2 од.; 

1.7. Рекламна конструкція «банер» на фасаді будівлі по вул. 

Швабській, 37 (агенство безпеки «СБМ, «ІТ Мастер») ‒ 1 од.; 

1.8. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі  на пл. 

Кирила і Мефодія, 1а (ПП «Смерічка») ‒ 1 од.; 

1.9. Рекламні конструкції на фасаді будівлі на пл. Кирила і Мефодія, 1 

а (Оптика Нова) ‒ 3 од.; 



1.10. Рекламні конструкції на фасаді будівлі на пл. Кирила і Мефодія, 

4 (Вікна Perfect бездоганні) ‒ 3 од.; 

1.11. Рекламні конструкції на фасаді будівлі на пл. Кирила і Мефодія, 

4 (Аптека) ‒ 2 од.; 

1.12. Рекламні конструкції на фасаді будівлі на пл. Кирила і Мефодія, 

4 (магазин «Triel») ‒ 2 од.; 

1.13. Рекламна  конструкція  «брандмауер»  на  фасаді  будівлі  по  

вул. Минайській, 9 (Київська Русь) ‒ 1 од.; 

1.14. Рекламні  конструкції  кронштейн  на  опорі  по  вул.  

Минайській, 15 (ресторан «Сузір’я», фото на документи)  ‒ 2 од.; 

1.15. Рекламний  банер на фасаді магазину по вул. Тиводара 

Легоцького, 8/3 (магазин «Настуня») ‒ 1 од.; 

1.16. Рекламна  конструкція  «брандмауер»  на  фасаді  будівлі  по  

пр. Свободи, 52а (піцерія «Don Gusto) – 1 од.; 

1.17. Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Минайській, 40 

(Ужгородська районна ДЮСШ) – 1 од.; 

1.18. Рекламні  конструкції  «брандмауер»  на  фасаді  будівлі  по  

вул. Залізничній, 1а (швидкі кредити під заставу, оренда квартир подобово, 

каса «Закарпат’євролінії», ломбард) – 4 од.; 

1.19. Рекламні  конструкції  «брандмауер»  на  фасаді  будівлі  по  

вул. Залізничній, 1а (компанія Лото Золото) – 2 од.; 

1.20. Рекламна  конструкція  «електронний  рухомий  рядок»  на  

фасаді будівлі по вул. Залізничній, 1а (компанія Лото Золото) – 1 од.; 

1.21. Рекламні банери на огорожі по вул. Минайській, 8 (салон 

«Farmasi», дитяча комісійка) – 2 од.; 

1.22. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі на розі 

вул. Перемоги – Вілмоша Ковача (магазин «Меблі») – 1од.; 

1.23. Рекламні  конструкції на  фасаді  будівлі  по  вул.  Перемоги,  

35 (магазин «Меблі», магазин меблів «Еколь») – 4 од.; 

1.24. Рекламна  конструкція  «брандмауер»  на  фасаді  будівлі  по  

вул. Перемоги, 35 (Секонд Хенд) – 1 од.; 

1.25. Рекламні банери на огорожі по пр. Свободи, 20 (Швидко Гроші) – 

2 од.; 

1.26. Рекламні конструкції по пр. Свободи, 20 (Ломбард Капітал) – 3 од.; 

1.27. Рекламні банери на фасаді будівлі по пр. Свободи (магазин «Diva») 

– 3 од.; 

1.28. Рекламні прапорці по вул. Перемоги, 159/1 (шинний центр) – 3 од.; 

1.29. Рекламна конструкція «брандмауер» по вул. Іллі Бродлаковича – 

Климента Тімірязєва  (магазин – кафе «Топольок») – 1 од.; 

1.30. Рекламна конструкція на фасаді будівлі по вул. Льва Толстого, 27А 

(Endo Clinic) – 1 од.; 

1.31. Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Верховинській (навпроти 

ресторану «Європа») (Dragonfly) – 1 од.; 

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

Андрія Новака, 45 (Закарпатська обласна служба зайнятості) – 1 од.; 



1.33. Рекламна конструкція «стела» по пр. Свободи, 14 

(магазин «Skavolini») – 1 од.; 

1.34. Рекламний банер на будівлі по вул. Швабській, 67а (Kredis) – 1 од.; 

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

Мирного (Міні Маркет Delicat) – 1 од.; 

1.36. Рекламна конструкція «брандмауер» по вул. Юрія 

Гойди, 4 (Карпатський університет ім. Августина Волошина) – 1  од.; 

1.37. Рекламна конструкція «штендер»  по вул. Юрія Гойди, 4 

(Карпатський університет ім. Августина Волошина) – 1 од.; 

1.38. Рекламні щити, прикріплені до металевої конструкції, на розі вул. 

Перемоги – пл. Шандора Петефі (виготовлення автоключів) – 2 од.; 

1.39. Рекламна конструкція в пров. Пасаж (магазин «MEGASPORT») – 1 

од.; 

1.40. Рекламна  конструкція  «електронний  рухомий  рядок»  на  фасаді 

будівлі по вул. Корзо, 23 (фото) – 1 од.; 

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

Олександра Грибоєдова, 23 (Закарпатський центр мікрохірургії ока) – 1 од.; 

1.42. Рекламні конструкції на паркані по Православній набережній, 11 – 5 

од.; 

1.43.  Рекламний банер на вікні на пл. Шандора Петефі, 47 (Довідкове 

бюро) – 1 од.; 

1.44. Рекламна конструкція «вказівник» навпроти злітно – посадкової 

смуги по вул. Закарпатській (Медична лабораторія «Астра Діа», мисливський 

магазин «Хантер») – 1од.; 

1.45. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Загорській, 30 (Нотаріус) 

– 1 од.; 

1.46. Рекламні конструкції «вказівник» на розі вул. Загорської – Нікітіна 

(цемент, блоки, тротуарна плитка) – 2 од.; 

1.47. Рекламна конструкція на огорожі будівельного майданчика по вул. 

Миколи Бобяка (неподалік кафе «Гармонія») – 1од.; 

1.48. Рекламний банер на огорожі автомийки по вул. Миколи Бобяка 

(аквапечать) – 1 од.; 

1.49. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Юрія 

Гагаріна, 28 К – 1 од.; 

1.50. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Юрія 

Гагаріна, 26 Б – 1 од.; 

1.51. Рекламна конструкція на огорожі будівельного майданчика на розі 

вул. Юрія Гагаріна – Олекси Борканюка (автономера) – 1 од.; 

1.52. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді магазину на розі вул. 

Юрія Гагаріна – Антонівська (Ungvar Coffe) – 1 од.; 

1.53. Рекламні банери на фасаді будівлі на розі вул. Мукачівської – Івана 

Анкудінова (вікна, двері) – 2 од.; 

1.54. Рекламна конструкція «щит» на фасаді будівлі на розі вул. 

Мукачівської – Івана Анкудінова (саджанці) – 1 од.; 

1.55. Рекламні конструкції на фасаді будівлі по вул. Мукачівській, 79 



(Інтер – Пласт) – 2 од.; 

1.56.  Рекламні конструкції на фасаді будівлі по вул. Мукачівській, 71 

(Автоматика, Ворота) – 2 од.; 

1.57. Рекламна конструкція «електронний рухомий рядок» на фасаді 

будівлі по вул. Мукачівській, 71 (Автоматика, Ворота) – 1 од.; 

1.58. Рекламні конструкції «кронштейн» на фасаді будівлі по вул. 

Мукачівській, 55 (матраци, люстри, меблі, шафи купе) – 4 од.; 

1.59. Рекламні банери на вікнах по вул. Мукачівській, 52 – 2 од.; 

1.60. Рекламні наклейки по вул. Мукачівській, 46 (автозапчастини) – 2 

од.; 

1.61. Рекламні банери на паркані по вул. Мукачівській, 34 (Ремонт 

двигунів, здача в оренду складських приміщень) – 3 од.; 

1.62. Рекламні банери на паркані навпроти видавництва Закарпаття по 

вул. Юрія Гагаріна (пам’ятники, причепи, Motul) – 4 од.; 

1.63. Рекламні банери на фасаді будівлі по вул. Олександра Блистіва, 1 

(Caparol Centr, одяг з Європи, Мiks) – 2 од.; 

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

Олександра Блистіва, 1 (Алта кондиціонери,сонячні батареї, масивна дошка, 

фабрика дверей Папа Карло) – 3 од.; 

1.65. Рекламні банери на фасаді будівлі по вул. Олександра Блистіва, 1 

(шафи купе, дивани) – 3 од.; 

1.66. Рекламні конструкціі «щит» по вул. Олександра Блистіва, 1 (Алта 

ворота, кухні Roda ) – 1 од.; 

1.67. Рекламна конструкція по вул. Олександра Блистіва, 1 (Меблі для 

дому Roda) – 1 од.; 

1.68. Рекламні конструкції на фасаді будівлі по вул. Олександра Блистіва, 

1 (Standartpark, антибруд) – 2 од.; 

1.69. Рекламні конструкції та банери на паркані по вул. Олександра 

Блистіва, 1 (Алта ворота, кондиціонери, ADS, нотаріус,) – 5 од.; 

1.70. Рекламні конструкції над парканом по вул. Олександра Блистіва, 20 

(Експрес страхування, евакуатор) – 2 од.; 

1.71. Рекламний банер на паркані по вул. Олександра Блистіва, 20 

(Majsterpol, біопаливо) – 2 од.; 

1.72. Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Олександра Блистіва, 20 

(оренда) – 1 од.; 

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

Олександра Блистіва, 20 (Експрес кредит, Каско) – 2 од.; 

1.74. Рекламні флагштоки по вул. Олександра Блистіва (навпроти 

Закарпаття Авто) – 16 од.; 

1.75. Рекламний штендер по вул. Олександра Блистіва (при в’їзді до 

Закарпаття Авто) – 1 од.; 

1.76. Рекламні конструкції «стела» по вул. Олександра Блистіва 

(навпроти Закарпаття Авто) ( Мersedes, Kia, Opel, Lada) – 4 од.; 

1.77. Рекламні конструкції «стела» по вул. Олександра Блистіва, 20 (на 

території Закарпаття Авто) ( Мersedes, Kia, Opel, Lada) – 2 од.; 



1.78.  Рекламні конструкції «вказівник» по вул. Олександра Блистіва 

(навпроти Закарпаття Авто) (продаж автомобілів, аксесуарів, шиномонтаж) – 2 

од.; 

1.79. Рекламна конструкція по вул. Олександра Блистіва (навпроти 

Закарпаття Авто) ( Majsterpol) – 1 од.; 

1.80. Рекламна конструкція «вказівник» над парканом по вул. Олександра 

Блистіва (навпроти Закарпаття Авто) ( Majsterpol) – 1 од.; 

1.81. Рекламні конструкції та банери на фасаді будівлі по вул. 

Олександра Блистіва, 36 а (магазин будматеріалів, Profiterm, Majsterpol, Shpaten) 

– 5 од.; 

1.82. Рекламний банер на фасаді гаражного приміщення по вул. 

Олександра Блистіва, 20 (пінопласт – вата, декоративна штукатурка) – 1 од.; 

1.83. Рекламний вказівник на опорі вуличного освітлення по вул. 

Олександра Блистіва (перед поворотом на вул. Тельмана) (Наутілус) – 1 од.; 

1.84. Рекламний вказівник на паркані на розі вул. Олександра Блистіва – 

Тельмана (Наутілус) – 1 од.; 

1.85. Рекламні конструкції «вказівник» по вул. Олександра Блистіва, 1 

(в’їзд до автосервісу) – 2 од.; 

1.86. Рекламна конструкція «стела» по вул. Олександра Блистіва, 1 

(Автосервіс) – 1 од.; 

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

Олександра Блистіва, 1 (автосервіс) – 3 од.; 

1.88. Рекламні банери на фасаді  будівлі автомийки на розі вул. Другетів 

– Шумної (шиномонтаж) – 2 од.; 

1.89. Рекламний щит на фасаді будівлі по пр. Свободи, 52 (захист прав та 

інтересів працюючих за кордоном) – 1 од; 

1.90. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Юрія 

Гагаріна, 42/1 (Східно-європейський слов'янський університет) – 1 од.; 

1.91. Рекламні конструкції та банери на паркані на розі вул. Юрія 

Гагаріна – Миколи Огарьова (Салон зварювальної техніки, ламберія, брус, 

авторозстрочка) – 4 од.; 

1.92. Рекламні конструкції «брандмауер» та банери на фасаді будівлі на 

розі вул. Юрія Гагаріна – Миколи Огарьова (Секонд хенд, меблі з Німеччини, 

орієнт меблі, авторозстрочка) – 4 од.; 

1.93. Рекламні конструкції «щит» та банер на фасаді будівлі на розі вул. 

Юрія Гагаріна, 101 (маркет +, люстри, лампи) – 2 од.; 

1.94. Рекламні конструкції «щит» на металевих опорах по вул. Юрія 

Гагаріна, 101 (світлотехнічна фірма «Електра», бакалія) – 2 од.; 

1.95. Рекламна розтяжка на балконі по вул. Собранецькій, 58 (Абсолют 

дент) ‒ 1 од.; 

1.96. Рекламна розтяжка на балконі по вул. Митній, 10 (Євро Кераміка) ‒ 

1 од.; 

1.97. Рекламна конструкція «кронштейн» на опорі вуличного освітлення  

на перехресті пр. Свободи – вул. Перемоги – 1 од.; 

1.98. Рекламний щит на фасаді будинку по пр. Свободи, 1 ‒ 2 од.; 



1.99.  Рекламна конструкція на розі вул. Собранецької – Верховинської 

(Готель «Прага Уж») ‒ 1 од.; 

1.100.  Рекламна  конструкція  «щит»  навпроти  лікарні  УМВС  по  вул. 

Олексадра Грибоєдова (кафе «Здоров’я») ‒ 2 од.; 

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

вул. Олександра Грибоєдова (навпроти міської поліклініки) ‒ 2 од.; 

1.102.  Рекламна  конструкція  «щит»  по  вул.  Олександра  Фединця,  32 

(Сервісний центр) ‒ 1 од.; 

1.103.  Рекламна  конструкція  на  фасаді  будівлі  по  вул.  Швабській,  70 

(Укргазбанк)  ‒ 1 од.; 

1.104.  Рекламний банер на фасаді будівлі по вул.  Шабській,  5 

(Skandinavia sekond hand) ‒ 1 од.; 

1.105.  Рекламні банери на фасаді автобусної зупинки по вул. Олександра 

Грибоєдова (навпроти магазину «Ера», магазин квітів «Лаванда») ‒ 9 од.; 

1.106.  Рекламні конструкції «вказівник» по вул. Олександра  Грибоєдова 

(автомийка, Комінвестбанк) ‒ 1 од.; 

1.107.  Рекламний  банер на огорожі по пр. Свободи, 3 (магазин 

«Солодощі») – 1 од.; 

1.108.  Рекламні  конструкції по пр. Свободи, 3 (магазин зв’язку «Ringoo») 

– 2 од.; 

1.109.  Рекламні конструкції по вул. Собранецькій (заїзд до ДТСААФу, 

«24 години – чемпіон серед лото») – 2 од.; 

1.110.  Рекламні конструкції «брандмауер» по вул. Швабській, 21/3 (банк 

«Південний») – 2 од.; 

1.111.  Рекламний банер на фасаді будинку по пр. Свободи,  29 (салон 

краси «Sai-Sei») – 1од.; 

1.112.  Рекламна конструкція на металевій огорожі по вул. 

Марії Заньковецької, 6 (АВС «Аляска») – 1 од.; 

1.113.  Рекламний  щит  на  фасаді  будівлі  по  пл.  Корятовича,  13  (One 

minute) – 1 од.; 

1.114.  Рекламні конструкції на фасаді будівлі по пл. Корятовича, 7 – 4 од.; 

1.115.  Рекламна  конструкція  над  огорожею  по  вул.  8  Березня,  4  –  4а 

(керамічна плитка) – 1 од.; 

1.116.  Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул.       8 

Березня, 4а (Ательє,магазин дитячого одягу) – 2 од.; 

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

Заньковецької, 73 (автозапчастини) – 2 од.; 

1.118.  Рекламні щити на фасаді будівлі по пл. Корятовича,  33 (ремонт 

телефонів) – 3 од.; 

1.119.  Рекламні банери на фасаді будівлі по вул. Перемоги,139 

(оформлення віз) – 2 од.; 

1.120.  Рекламні банери на фасаді будівлі по вул. Перемоги, 108а (системи 

охорони, альтернативне опалення) – 3 од.; 

1.121.  Рекламний щит на фасаді будівлі по вул. Перемоги, 108а 

(альтернативне опалення) – 1 од.; 



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

Олександра Радищева, 1 (Металочерепиця, профнастил) – 1 од.; 

1.123.  Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Перемоги, 63 (магазин 

дитячого одягу) – 1 од.; 

1.124.  Рекламна конструкція на фасаді будівлі по пр. Свободи, 25 

(оформлення спадщини) – 1 од.; 

1.125.  Рекламний щит по вул. Петра Лінтура (нотаріус) – 1 од. 

1.126.  Рекламні конструкції «кронштейн» по вул. Підгірній (Автошкола, 

меблі) – 2 од.; 

1.127.  Рекламний банер на паркані по вул. Івана Франка (БК «Парус») – 1 

од.; 

1.128.  Рекламна конструкція «лайтбокс» по вул. Грибоєдова, 5 (візи) – 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 

 


