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___________________   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 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 «щит» на опорі вуличного освітлення по вул. 

Олександра Богомольця, 14 («Шторм») – 1 од.; 

1.2. Рекламна конструкція на фасаді будівлі по вул. Мукачівській, 15 

(«Акція: примножимо соточку») – 1 од.; 

1.3. Рекламна конструкція  на фасаді будівлі на пр. Свободи, 49 («Аналізи 

Сінево») – 1 од.; 

1.4. Рекламна конструкція «банер»  на фасаді будівлі  на пл. Шандора 

Петефі, 31 («Andi: одяг, взуття») – 1 од.; 

1.5. Рекламні конструкції  «банери»  на перилах  по вул. 

Університетській, 21 («Поліграфія») – 2 од.; 

1.6.  Рекламна конструкція  «банер» на перилах по вул. Університетській, 

21 («Канцелярські товари»)  – 1 од.; 

1.7. Рекламна конструкція «електронне табло» на фасаді тимчасової 

споруди по вул. Собранецькій, 158 б («Обмін валют») – 1 од.; 

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

Капушанській, 175 а («Moeco»)  – 1 од.; 



1.9. Рекламні конструкції «банери» на фасаді будівлі по вул. Марії 

Заньковецької,  75  («Євро одяг», «Second hand», «Оновлення товару»)  – 3 од.; 

1.10. Рекламна конструкція «брандмауер»  на фасаді будівлі по вул. Марії 

Заньковецької,  75  («Лото Золото») – 1 од.; 

1.11. Рекламна конструкція  «банер» на фасаді ТЦ «Токіо» по вул. 

Тиводара  Легоцького, 19 а  («Ломбард Сакура: надійне зберігання... ») – 1 од.; 

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

Капушанській, 168  («Вікна, двері... ») – 1 од.; 

1.13. Рекламна конструкція  «розтяжка» на паркані по вул. Миколи 

Бобяка, 13 в  («Квартири від забудовника») – 1 од.; 

1.14. Рекламна конструкція  «розтяжка» на паркані по вул. Миколи 

Бобяка, 13 в  («ЖК Тетріс») – 1 од.; 

1.15.  Рекламна конструкція  «щит» по вул. Доманинській, 178  

(«Uniflex») – 1 од.; 

1.16. Рекламна конструкція  «електронний рухомий рядок» на фасаді 

будівлі на пл. Шандора Петефі, 27 («Нотаріус») – 1од.; 

1.17. Рекламна конструкція «щит» на фасаді будівлі  по вул. Івана 

Франка, 1 В («Автострахування») – 1 од.; 

1.18. Рекламна конструкція «банер» на фасаді будівлі  по вул. Івана 

Франка, 1 В – 1 од.; 

1.19. Рекламна конструкція  «розтяжка» на опорах по вул. Миколи  

Бобяка (АЗС «БРСМ») – 1од.; 

1.20. Рекламні конструкції «банери» на фасаді споруди по вул. 

Залізничній поруч  з  буд. № 1  («Поповнення рахунку», «Купівля, продаж моб. 

аксесуарів», «SuperNet», «Mobile») – 4 од.; 

1.21.  Рекламна конструкція  «вказівник» по вул. Капітульній, 1/3  

(«Ботанічний сад»/«Дегустаційний винний зал») – 1 од.; 

1.22. Рекламна конструкція «щит» на опорі по вул. Кошицькій, 7 

(«Dendi»/«ІнфоСфера») – 1 од. 

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

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

зазначених рекламних конструкцій (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 Гомоная В. В. 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 


