
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.09.12     Ужгород                 № 282 
 
 
Про повідомлення власників зовнішньої реклами 
щодо необхідності надання дозвільної документації 
та демонтажу у разі її відсутності 
 

У зв’язку з порушенням вимог порядку розміщення засобів зовнішньої 
реклами у м. Ужгороді, затверджених рішенням виконкому міської ради від 
30.05.2012 року № 164, керуючись ст. 16 Закону України «Про рекламу», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. № 2067 із змінами 
та доповненнями від 09.09.2009р., рішенням виконкому від 26.03.08 року № 
125 «Про умови розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території м. 
Ужгорода», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
І. Попередити власників засобів зовнішньої реклами через засоби 

масової інформації про необхідності подання до департаменту міського 
господарства Ужгородської міської ради дозвільної документації, договорів 
та документів про оплату за місця тимчасового користування для розміщення 
рекламоносіїв в строк до 17.09.2012року. 

ІІ. У разі не виконання п. 1 даного рішення  відділу муніципальної 
поліції та правопорядку (Шушка О.І.) спільно з департаментом міського 
господарства (Касперов О.П.) провести демонтаж наступних засобів 
зовнішньої реклами: 

 
1. Рекламні щити («біл-борди») розміром 3м х 6м за адресами: 
 
- вул. Тімірязєва (біля цвинтаря); 
- вул. Минайська (біля кінокомплексу «Доміон»); 
- навпроти вул. Грушевського, 15; 
- перехрестя вул. Перемоги – Достоєвського; 
- вул. Собранецька, виїзд до КПП «Ужгород; 
- вул. Університетська, виїзд до УжНУ; 
 
2. Рекламні щити («брандмауери»), що розташовані за адресами: 



 
 - перехрестя пр. Свободи – пл. Г. Кірпи (Залізнична площа); 
- вул. Перемоги  (Капушанська) (поблизу супермаркету «Фокстрот»); 
- вул. Перемоги  (Капушанська) (навпроти  «Надрабанку»); 
- вул. Перемоги, 21 («Аптека низьких цін»); 
- пр. Свободи, 40 (аптека № 1); 
- пр. Свободи, 18 (маг-н «Юліана»); 
- вул. Л. Толстого (біля маг-ну «Бебіленд»); 
-  перехрестя вул. Л. Толстого – Київська наб.; 
- вул. Другетів, 77 (3 шт.); 
- вул. Другетів, 70 (2шт.); 
- вул. Швабська, 37; 
- вул. Швабська, 42; 
- вул. Швабська, 44; 
- вул. Минайська, 16; 
- вул. Минайська, 35 «А» (2 шт.); 
- перехрестя вул. Грушевського – Заньковецької ( на трубах); 
- навпроти вул. Грушевського, 15; 
- вул. Перемоги (біля АТП – 12107); 
- пл. Корятовича (навпроти «Луксор Плаза» зі сторони ринку); 
- вул. І. Франка, 1 «А»; 
- вул. Гагаріна (маг-н «Сантехніка» біля АЗС «ВОГ»); 
- вул. Собранецька (біля АЗС «ВОГ»); 
- Шумна, 32; 
- підпірна стіна пішохідного мосту (зі сторони театру ляьок) 
 
3. Рекламні щити, що розташовані за адресами: 
 
- вул. Грибоєдова (біля відділу громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб); 
- вул. Собранецька (перед поворотом на вул. Грибоєдова); 
- перехрестя вул. Собранецької – Закарпатської; 
- вул. Другетів; 
- вул. Станційна (навпроти залізничного вокзалу); 
- навпроти вул. Грушевського, 15; 
- вул. Перемоги (біля автомийки «Престиж»); 
- вул. Перемоги (біля автомийки «Престиж»); 
- вул. Гагаріна (поблизу піцерії «Папероні»); 
- перехрестя вул. Гагаріна - Краснодонців; 
- перехрестя вул. Гагаріна – Краснодонців (навпроти видавництво 

«Закарпаття»); 
- вул. Перемоги, 98; 
- вул. Баб’яка (поблизу автогаражного кооперативу); 
- вул. Перемоги, 147 (поблизу клубу «Фантом»); 
 4. Рекламні щити («сіті-лайти») розміром 1,2м х 1,8м за адресами: 



 
- перехрестя вул. Крилова – Довженка; 
- вул. Л. Толстого (навпроти ВАТ «Ужгородська швейна фабрика»); 
- вул. Швабська, 11 
 
5. Нетипові рекламні конструкції за адресами: 
 
- вул. Перемоги, 21 (біля маг-ну «Оптика»); 
- пр. Свободи, 45 (приватний нотаріус); 
- пр. Свободи (біля обласної бібліотеки); 
- пр. Свободи ( біля магазину-салону «Скаволіні»); 
- вул. Л. Толстого (біля кафе «Правда»); 
- перехрестя вул. Підградська - Шумна (біля автомийки); 

         - вул. Підградська, 38 (навпроти маг-ну «Техномаркет») 
- вул. Перемоги (біля автомийки «Престиж»); 
- вул. Перемоги, 100 (біля автомийки «Малібу»); 
- вул. Пермоги (біля «АТЛ Сервіс»); 
- навпроти вул. Тлехаса, 79/56 (біля маг-ну «Нобілекс»); 
- вул. Собранецька, б/н (біля кіоску СК «Глобус»); 
 
6. Рекламні щити, що розміщені на паркані (банери) за адресою: 
- перехрестя вул. Анкудінова – Будителів; 
- вул. Грушевського, 15: 
- вул. Перемоги, 112; 
- вул.  8 – Березня (маг-н «Вікносвіт»); 
- вул. Собранецька, 39 (на паркані); 
- вул. Гагаріна, 47 (магазин «Каміни»); 
перехрестя вул. Собранецької – Грибоєдова (на паркані). 
ІІІ. Про прийняте рішення повідомити власників засобів зовнішньої 

реклами, у разі їх виявлення.  
ІV.  Демонтаж  рекламоносіїв провести силами комунальних служб 

міста за рахунок власників, у разі їх виявлення. 
V. У разі відсутності власників рекламоносіїв чи неможливості 

ідентифікації їх місцезнаходження про проведений демонтаж та 
місцезнаходження рекламних засобів повідомити МВ УМВС України у 
Закарпатській області. 

VI. Рішення набуває чинності з моменту опублікування в газеті 
«Ужгород». 

VІІ. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 


