
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.09.2020     Ужгород                    № 325 

 

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 року № 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. Рекламний банер на огорожі по вул. Олександра Радищева («Продаж 

квартир») – 1од.; 

1.2. Рекламні конструкції «білборд» по вул. Юрія Гагаріна,121а (територія 

магазину «Водяний») – 4 од.; 

1.3. Рекламні конструкції «лайтбокс» на фасаді будівлі на розі вул. 

Августина Волошина – пл. Корятовича – 3 од.; 

1.4. Реклама, розміщена методом наклеювання  на поверхні будівель і 

споруд по вул. Олександра Фединця, 20 – 4 од.; 

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

Коритнянській, 3 – 1 од.; 

1.6. Рекламні щити по пл. Шандора Петефі, 24-26(мережа магазинів 

«Принц») – 2 од.; 

1.7. Рекламні банери на будівлі автомийки по вул. Олександра Грибоєдова, 

5 – 3 од.; 

1.8. Рекламні конструкції «щит» по вул.  Капушанській, 86 (Шиномонтаж 

«Престиж сервіс») – 2 од.; 



 

 

1.9. Рекламна конструкція «перетяжка» по вул. Капушанській, 86 

(Шиномонтаж «Престиж сервіс») – 1 од.; 

1.10. Рекламні прапори  по вул. Капушанській, 86 – 2 од.; 

1.11. Рекламна розтяжка на фасаді будівлі по вул. Капушанській, 86 – 1 од.; 

1.12. Рекламна конструкція на фасаді будівлі по вул. Капушанській, 86 – 1 

од.; 

1.13. Рекламна табличка на огорожі по вул. Капушанській, 86 – 1 од.; 

1.14. Рекламна розтяжка на огорожі по вул. Капушанській, 86 – 1 од.; 

1.15. Рекламна конструкція «кронштейн», на опорі вуличного освітлення, 

на перехресті вул. Капушанської – просп. Свободи (Оптика) – 1 од.; 

1.16. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Капушанській,175а (MOECO) – 2 од.; 

1.17. Рекламна табличка на огорожі АЗС «AMIC Energy» по вул. 

Капушанській,143 – 1од.; 

1.18. Рекламний щит на фасаді будівлі по вул. Швабській, 39 (Vodafone) – 

1 од.; 

1.19. Рекламні банери на фасаді будівлі по вул. Капушанській, 145а 

(Беркутбуд, Vidaron, Foveo) – 3 од.; 

1.20. Рекламна табличка на огорожі по вул. Швабській,16-18(Скло 

майстерня) – 1 од.; 

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

Швабській, 33(Соціальна інформація) –  1од.; 

1.22. Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Швабській,34 (навчальні 

курси та підвищення кваліфікації) – 1од.; 

1.23. Рекламні вказівники на фасаді будівлі по вул. Швабській,34 (TATA 

Beauty salon) – 4 од.; 

1.24. Рекламні щити на фасаді будівлі по вул. Швабській,69 (Дитячий 

одяг) – 2 од.; 

1.25. Рекламний банер на фасаді магазину «Веселка» по просп. Свободи, 

55 – 1 од.; 

1.26. Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Капушанській,154а 

(Ролетка) – 1од.; 

1.27. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. 

Минайській (Мережа аптек «Аптека D.S») – 2 од.; 

1.28. Рекламний банер на фасаді будівлі по вул. Митній, 25 б – 1од.; 

1.29. Рекламна конструкція «кронштейн» на опорі по вул. Митній 

(поблизу будівлі 25 Б) – 1од.; 

1.30. Рекламні банери на огорожі по вул. Василя Верещагіна (СТО, 

Майстерня жалюзі, ремонт взуття, вантажні перевезення) – 4од. 

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

департаментом міського господарства (О. Яцків) повідомити власників 

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



 

 

інформації про наявних 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 власника об’єкта зовнішньої 

реклами  відповідно до чинного законодавства. 

 4. Повідомити Ужгородський відділ поліції ГУ НП в Закарпатській 

області про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку. 

 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 


