
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.12.2019                Ужгород                   № 473 

 

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 об’єкти, а саме: 

- стаціонарний навіс та барну стійку на пл. Корятовича, 11;  

- стаціонарний навіс, огорожу та барну стійку на пл. Корятовича, 13;  

- піддашок та огорожу на пл. Корятовича, 19;  

- піддашок та стільницю на пл. Корятовича, б/н;  

- піддашок/навіс по вул. Олександра Фединця, 20;  

- піддашок/навіс по вул. Олександра Фединця, 20;  

- піддашок/навіс вхід на терасу по вул. Корзо, 2;  

- стаціонарний навіс, огорожу та барну стійку на пл. Корятовича, 5 (кафе 

«Меделін»);  

- огорожу та барну стійку по вул. Августина Волошина, 38;  

- піддашки по вул. Капітульній, 5;  

- піддашок  на пл. Корятовича, 31;  

- огорожу та барну стійку на розі вул. Капушанської – Мора Йокаї 

(магазин АВС);   

- піддашок/навіс, огорожу та барну стійку на розі вул. Вілмоша Ковача – 

Василя Балога (магазин «АВС»);  

- стаціонарний навіс по вул. Вілмоша Ковача, 24;  

- столики на пр. Свободи, 20;   

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Бориса Тлехаса, 93 (кафе 



«Влада»);  

- стаціонарний навіс та столики по вул. Капушанській, 136 (магазин АВС 

«У Лери»);  

- стаціонарний навіс, огорожу та столики по вул. Бориса Тлехаса, 93 (кафе 

«WEST»);  

- стаціонарний навіс, огорожу та столики по вул. Тиводара Легоцького, 74 

(кафе «Едуардо»);   

- стаціонарний навіс та огорожу  по вул. Марії Заньковецької, 68а («Фреш 

кафе»);  

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Тиводара Легоцького, 70  

(«Фонтан кафе»);  

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Капушанській, 154;   

- бар-столики на пр. Свободи, 40;  

- прибудову, сходи та огорожу по вул. Вілмоша Ковача,13 (АВС «Кава»);  

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Вілмоша Ковача, 24;  

- прибудову, сходи, навіс та столики по вул. Марії Заньковецької, 6 (АВС 

«Аляска»);  

- піддашок, огорожу та столики на пр. Свободи,18;  

- піддашок та столики на розі вул. Капушанської – Вілмоша Ковача;   

- стаціонарний навіс, огорожу та столики на пр. Свободи, 40;  

- столики на пр. Свободи, 20;  

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Загорській, 26;   

- піддашок та барну стійку по вул. Загорській, 26;  

- піддашок та навіс по вул. Загорській, 26;  

- стаціонарний навіс, огорожу та столики по вул. Загорській, 26;  

- піддашок та навіс по вул. Загорській, 26;  

- піддашок по вул. Загорській, 26;  

- стаціонарний навіс, огорожу та столики по вул. Загорській, 28;  

- прибудову, сходи та навіс по вул. Юрія Гагаріна, 15;   

- піддашок-навіс та огорожу по вул. Українській, 93 (кафе «Естера»);  

- барну стійку по вул. Юрія Гагаріна, 63;  

- стаціонарний навіс, огорожу, барну стійку по вул. Андрія Палая, 4 

(магазин АВС);  

- стаціонарний навіс, огорожу та столики на розі вул. Юрія Гагаріна –  

Сергія Мартина (кафе «СВ-Плюс»);  

- стаціонарний  навіс по вул. Олега Кошового, 13;  

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Андрія Палая, 2;  

- балкон та бар-столики по вул. Руській, 56а;  

- навіс по вул. Гранітній, 2;  

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Юрія Гагаріна, 2 (магазин 

«Зіна»);  

- стаціонарний навіс, огорожу та барну стійку на пл. Шандора Петефі, 12;  

- піддашок та столики по вул. Руській, 41;  

- стаціонарний навіс, огорожу та барну стійку на пл. Шандора Петефі,12;  

- піддашок та столики по вул. Руській, 41;  



- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Льва Толстого, 7А;  

- стаціонарний навіс, огорожу та барну стійку по вул. Андрія Новака, 16 

кафе;  

- прибудову, парасольки та столики на пр. Свободи, 43, (кафе «Деліція);   

- піддашок на пл. Шандора Петефі, 30;    

- маркізи та столики по вул. Швабській, 25;  

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Робочій, 3;   

- стаціонарний навіс та барну стійку по вул. Мукачівській, 56;   

- парасольки та столики на пр. Свободи, 55 (кафе «Меделін»);   

- стаціонарний навіс та барну стійку по вул. Швабській, 17;  

- стаціонарні навіси та столики на пр. Свободи, 23;   

- стаціонарний навіс та огорожу на пл. Богдана Хмельницького;   

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Льва Толстого, 46;   

- піддашки та огорожу на пр. Свободи, 25;   

- стаціонарний навіс та огорожу по вул. Українській, 54;  

- стаціонарний навіс по вул. Льва Толстого, 44;   

- парасольки та огорожу по вул. Льва Толстого, 44;    

- стаціонарний навіс, барну стійку та огорожу по вул. Швабській, 66;   

- ігровий майданчик на пр. Свободи, 31;  

- стаціонарний навіс та барну стійку по вул. Льва Толстого, 2;     

- стаціонарний навіс, огорожу та столики по вул. Станційній, 6;  

- стаціонарний навіс, огорожу та столики по вул. Підградській, 42;  

- стаціонарний навіс, огорожу та столики по вул. Другетів (магазин 

«АВС»);   

- піддашок по вул. Другетів, 139;   

- стаціонарний навіс над входом по вул. Шумній, 32;   

- стаціонарний навіс, барну стійку та огорожу по вул. Собранецькій, 5;  

- стовпчики/огорожу по вул. Собранецькій, 124;  

- бар-столики по вул. Університетській, 25;  

- бар-столики по вул. Собранецькій, 146 (магазин «ЕРА»);   

- піддашок, бар-столики та огорожу по вул. Олександра Грибоєдова, 19 

(магазин «АВС»);    

- барну стійку по вул. Університетській, 25 (магазин «Делікат»);  

- барну стійку по вул. Собранецькій, 147 (магазин «АВС»);   

- стаціонарний навіс, лавиці та бар-столики по вул. Університетській на  

автобусній зупинці (гуртожиток УжНУ); 

- барну стійку по вул. Кошицькій, 42 (магазин «АВС»).  

2. Департаменту міського господарства (Бабидорич В. І.) спільно з 

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

самовільно встановлених об’єктів силами комунальних служб міста. 

3. Повідомити Ужгородський відділ поліції ГУ НП в Закарпатській 

області про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 


