УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
__ сесія VII скликання

РІШЕННЯ
_________________

ПРОЕКТ №_____

Ужгород

Про зміни та доповнення до Порядку
встановлення вивісок в місті Ужгород,
затвердженого рішенням VII сесії міської ради
VI скликання 22 липня 2011 року № 193
Керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ч. 6 ст. 9 Закону України "Про рекламу", Законом України "Про
охорону культурної спадщини", ст. 21 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів", відповідно до Правил благоустрою міста Ужгород,
затверджених рішенням IV сесії міської ради V скликання від 26 грудня 2006
року № 136, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, з
метою удосконалення Порядку встановлення вивісок та забезпечення
комплексного підходу до розміщення конструкцій на фасадах будівель у
м. Ужгород,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок в місті
Ужгород, затвердженого рішенням VII сесії міської ради VI скликання від 22
липня 2011 року № 193, а саме:
1.1. Пункт 3.10.4. розділу 3 викласти в такій редакції:
"3.10.4. У вигляді світлових табло та моніторів, біжучих стрічок, вивісок
із динамічною (пульсуючою) підсвіткою".
1.2. Розділ 4 доповнити такими пунктами:
"4.12. Забороняється встановлювати вивіски, які виготовлені із банерного
полотна.
4.13. Забороняється встановлювати вивіски на конструктивних елементах
навісу, влаштування якого не погоджено паспортом опорядження фасаду та не
передбачена затвердженою проектною документацією".
1.3. Пункт 6.5. розділу 6 викласти в такій редакції:
"6.5. Проект технічного паспорту вивіски має включати:
- фотофіксацію всього фасаду будівлі, а також частини фасаду з
належними суб’єкту господарювання приміщеннями, на якій планується
розташування вивіски;

- ескіз вивіски з конструктивним рішенням, завіреним підписом і
печаткою розробника, що містить інформацію про основні габаритні розміри,
вузли, кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж,
інші технічні характеристики та дотримання встановлених нормативних вимог
(М 1:5; М1:10) (на кожну вивіску окремо);
- інформацію та зображення, які планується розмістити на вивісці,
включаючи логотипи, емблеми, герби тощо;
- комп’ютерний/графічний макет місця розташування з архітектурною
прив’язкою вивіски до фасаду будинку/споруди (візуалізацію вивіски на
фасаді) в М 1:20;
- підпис відповідальної особи за оформлення паспорту вивіски;
- погодження власника або його уповноваженої особи, а також
співвласників приміщень, інтереси яких зачіпаються при розміщенні вивіски".
2. Внести зміни в затверджену форму технічного паспорта вивіски
(додаток 2 до Порядку).
3. Рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному
сайті Ужгородської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Фартушка І.І. та постійну комісію з питань регулювання земельних
відносин, містобудування та архітектури.
Міський голова

Б. АНДРІЇВ

Додаток 2
до рішення ___ сесії
міської ради ___ скликання
від _______ № __________

Начальник управління
містобудування
та архітектури
_________________/ПІБ/
„____”____________20__ р.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИВІСКИ №______
Виданий

________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування, для фізичної особи – прізвище, ім’я та
по-батькові)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний
номер)

Адреса місця розташування вивіски:
__________________________________________________________________

Кольорове фото фасаду будівлі
або споруди з нанесеним масштабним
контуром вивіски не менше ( 9х12 см)

Характеристика вивіски
__________________________________________________________________
(Архітектурно-естетична, комерційна, інформаційна, технічна)

____________________________________________________________________

Площа вивіски, кв. м __________________________________________________

Ескіз вивіски з конструктивним рішенням завіреним підписом і печаткою
розробника, що містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли,
кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші
технічні характеристики та дотримання встановлених нормативних вимог
( М 1:5; М 1:10) (на кожну вивіску окремо).
Технічна специфікація матеріалів
Маса в
кг, к-сть

№
Найменування
1
2

Розробив

Підп.

Дата
Стадія

Аркуш

Аркушів

Матеріали виготовлення вивіски
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наявність та характеристики підсвічування вивіски
__________________________________________________________________

Комп’ютерний макет місця розташування
з архітектурною прив’язкою вивіски до фасаду
будинку, розміром не менше 9 х 13см

Погодження:
- власник місця або його уповноважена особа, а також співвласники
приміщень (у разі необхідності), інтереси яких зачіплюються при
розміщенні вивіски
_______________________________________________________________
- управління містобудування та архітектури ____________________________
- узгодження можливості розташування вивіски на пам’ятці історії та
архітектури, в межах зони охорони такої пам’ятки – з уповноваженим органом з
питань охорони культурної спадщини_________________________

Строк дії технічного паспорта з

_____________ до ______________

Відповідальна особа
за оформлення паспорту вивіски
___________
Підпис

_____________
ПІБ

М.П.

Продовжено з

____________________________ до

______________

Продовжено з

____________________________ до

______________

Продовжено з

____________________________ до

______________

Додатки до технічного паспорта:
1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної або юридичної особи.
2. Копія документа, що підтверджує право власності або користування на
об’єкт або територію біля входу до якої розміщується вивіска.

