
 

 

       

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
09.08.2019     Ужгород                    № 277 

 

Про демонтаж  

 

 

Керуючись Законом України "Про благоустрій населених пунктів", 

статтями 30, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

рішенням IV сесії міської ради V скликання від 26.12.06 № 136 "Про 

затвердження Правил благоустрою міста Ужгород", рішенням виконкому 

11.07.2018 № 194 "Про тимчасовий Порядок демонтажу самовільно 

встановлених тимчасових споруд, об’єктів незавершеного будівництва та малих 

архітектурних форм на території міста Ужгород", виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

 

1. Демонтувати самовільно встановлені споруди, що знаходяться на 

землях територіальної громади міста Ужгород, а саме: 

- тимчасову металеву споруду по вулиці Яроцькій, 2 (поруч з магазином 

“Вопак”); 

- тимчасову металеву споруду по вулиці Марії Заньковецької, 77 (поруч з 

аптекою “Подорожник”); 

- тимчасову споруду по вулиці Михайла Грушевського (навпроти 

Торгово-промислової палати); 

- тимчасову споруду на проспекті Свободи (поруч з 16-ти поверховим 

багатоквартирним житловим будинком); 

- тимчасову споруду по вулиці Закарпатській (навпроти магазину 

“Закарпатський”); 

- тимчасову споруду  по вулиці Минайській (навпроти Вет - Сервісу); 

- тимчасову споруду на площі Шандора Петефі (поруч з автобусною 

зупинкою); 

- тимчасову споруду по вулиці Собранецькій (поруч  з Аеропортом); 



 

 

- тимчасову споруду по вулиці Юрія Гойди (поруч з Комінвестбанком); 

- тимчасову споруду на проспекті Свободи (поруч з будинком № 48). 

 2. Рішення виконкому про демонтаж підлягає добровільному виконанню 

протягом 10 календарних днів із дати його оприлюднення. 

 3. У разі невиконання вимог, викладених у пунктах 1, 3 цього рішення, 

департаменту міського господарства (Бабидорич В.І.) спільно з управлінням 

муніципальної варти (Станко Ю.Ю.) провести демонтаж самовільно 

встановлених тимчасових металевих споруд силами комунальних служб міста 

відповідно до чинного законодавства.  

4. Повідомити Ужгородський відділ поліції ГУНП в Закарпатській 

області про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку. 

 5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Ужгородської 

міської ради. 

6. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 


