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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, виконком  міської ради ВИРІШИВ: 

 

         1. Визнати такими, що підлягають демонтажу, об’єкти зовнішньої 

реклами, а саме: 

у зв’язку із закінченням строку дії дозволів на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами та фактичним безкоштовним користуванням місцями 

розміщення засобів зовнішньої реклами, що призводить до недоотримання 

надходжень до міського бюджету: 

          1.1. Рекламна  конструкція двосторонній «лайтбокс» розміром 0,4 м х 0,4 

м  по вул. Льва Толстого, 27 А  ‒ 1 од.; 

1.2. Рекламна конструкція «щит» розміром 1,75 м х 0,9 м на фасаді 

будівлі по вул. Льва Толстого, 27 А  ‒ 1 од.; 

1.3. Рекламна конструкція «стела» розміром 3,27 м х 1,3 м по вул. 

Доманинській, 308 А  ‒ 1 од.; 

          у зв’язку з відсутністю дозвільних документів на розміщення  об’єктів 

зовнішньої реклами: 

          1.4. Рекламні конструкції типу «білборд» по вул. Українській, 58 – 3 од.; 

          1.5. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді ТЦ «Новий Вопак» по 

вул. Олексія Бестужева – Рюміна – 2 од.; 

          1.6. Рекламний банер на фасаді будинку по вул. Івана Франка, 1 В 

(Українська пожежно – страхова компанія) – 1од.; 



        1.7. Рекламна конструкція «брандмауер»  на фасаді будинку по вул. Івана 

Франка, 1 В (Автострахування, страхування нерухомості, особисте 

страхування, страхування здоров’я) – 1 од.; 

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

Тиводара Легоцького, 66 А – 1 од.; 

        1.9. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по просп. 

Свободи, 52 (Експрес – маркет «Лечо») – 2 од.; 

        1.10. Рекламна конструкція «брандмауер» по вул. Олександра Блеста, 20 

(Керамічна плитка) – 1 од.; 

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

Олександра Бородіна (Мережа магазинів «Все від 1 гривні») – 2 од.; 

        1.12. Рекламна конструкція «білборд» по вул. Миколи Бобяка (ОК ЖБК 

«Нікос») 

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

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

зазначених  рекламних конструкцій (у разі наявності інформації про  власників) 

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 І. Шимона. 

 

 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ 

  

 

 


