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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   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, 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 «щит» на фасаді будинку по вул. Швабській, 

35 а («Гаджети та аксесуари») – 1 од.; 

1.2.  Рекламна конструкція «вказівник» на опорі дорожнього знаку по вул. 

Собранецькій (напроти вул. Митної) – 1 од.; 

1.3.  Рекламна конструкція «банер» на фасаді будівлі по вул. Митній 

(«Пекарня»)  – 1 од.; 

1.4.  Рекламна конструкція «банер» на фасаді будівлі на пр. Свободи, 32 

(«Ломбард «Благо») – 1 од.; 

1.5.  Рекламні конструкції  «брандмауери»  на фасаді будівлі по вул. 

В’ячеслава Чорновола, 7 («Спортлото «Твоя перемога») – 2 од.; 

1.6. Рекламні конструкції  «банери»  на дверях  будівлі по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 7 («Спортлото «Супер лото») – 2 од.; 

1.7.  Рекламна конструкція  «банер» на будівлі по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 7 («Спортлото») – 1 од.; 

1.8.  Рекламна конструкція на фасаді ТЦ «Токіо» на перехресті вул. 

Тиводара Легоцького – Марії Заньковецької («ЖК «Комфорт сіті») – 1 од.; 

 



1.9.  Рекламна конструкція  «банер»  на паркані по вул. Загорській, 152 

(«Товарний бетон» ) – 1 од.; 

1.10. Рекламні конструкції на фасаді будівлі (кафе «Алекс») по вул. 

Загорській, 129 («Свіжі продукти..») – 7 од.; 

1.11.   Рекламна конструкція «брандмауер» на огорожі по вул. Загорській, 

129 («Завітайте на оновлене меню») – 1 од.; 

1.12. Рекламна конструкція «брандмауер» на об’єкті незавершеного 

будівництва на перехресті вул. Олександра Радищева – Слов’янської 

набережної («Продаж елітного житла») – 1 од.; 

1.13.   Рекламні конструкції «банери» на риштуванні по вул. Возз’єднання 

(напроти Боздоського парку – «Запрошуємо на роботу», «Оренда») – 2 од.; 

1.14.  Рекламна конструкція «брандмауер» на каркасі споруди по вул. 

Миколи Бобяка (за АЗС «ОККО») – 1 од.; 

1.15.  Рекламна конструкція «брандмауер» на огорожі по вул. Миколи 

Бобяка («Заправка автокондиционерів») – 1 од.; 

1.16.  Рекламна конструкція «брандмауер» на каркасі споруди по вул. 

Капушанській, 86 («Шиномонтаж») – 1 од.; 

1.17. Рекламна конструкція «білборд» на перехресті вул. Університетської  

– Мальовничої («Бетонні сходи») – 1 од.; 

1.18. Рекламна конструкція «білборд» на Слов’янській набережній 

(«Житловий комплекс «Парковий») – 1 од.; 

1.19.  Рекламні конструкції «брандмауери» на фасаді споруди по вул. 

Капушанській, 139 («Візи») – 2 од.; 

1.20.  Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді МАФ на перехресті 

вул. Капушанської – Олександра Радищева («Черга на чеські візи..») – 1 од.; 

1.21.  Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді МАФ по вул. 

Олександра Радищева («Оформлення візи») – 1 од.; 

1.22.  Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді МАФ по вул. 

Олександра Радищева («Чеська робоча карта») – 1 од.; 

1.23.  Рекламна конструкція «банер» на фасаді МАФ по вул. Олександра 

Радищева («Страхування, консультування») – 1 од.; 

1.24.  Рекламні конструкції «банери» на фасаді МАФ по вул. Олександра 

Радищева («Візи оформлення», «Оформлення чеських документів», 

«Заповнення анкет.. », «Заповнення анкет, страхування..») – 4 од. 

2. Управлінню муніципальної варти (Станко Ю. Ю.) спільно з 

департаментом міського господарства (Бабидорич В. І.) повідомити власників 

рекламних конструкцій, зазначених у пункті 1 рішення (у разі наявності 

відповідної інформації), 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 В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 


