УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
07.03.2017

Ужгород

№ 69

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 типу «щит» по вул. Закарпатській, 26 – 1 од.;
1.2. Рекламні прапорці по вул. Закарпатській, 44 (біля зоомагазину
Rocky&Company) – 2 од;
1.3. Рекламні конструкції типу «брандмауер» на фасаді будівлі на розі
вул. Докучаєва – Собранецької (рибний маркет «Дон Маре») – 6 од.;
1.4. Рекламна розтяжка на фасаді будівлі на розі вул. Докучаєва –
Собранецької – 1 од.;
1.5. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Собранецькій, 122 – 124
(парковка автосалону «Тойота») – 1 од.;
1.6. Рекламний штендер по вул. Собранецькій, 104 – 1 од.;
1.7. Рекламна конструкція над парканом по вул. Собранецькій, 100 –
1 од.;
1.8. Рекламна розтяжка на паркані по вул. Собранецькій, 67 (перукарня
«Ярославна») – 1 од.;
1.9. Рекламні щити, вмонтовані в декоративну огорожу, на розі вул.
Митної – Собранецької (біля клубу «Маямі») – 13 од.;
1.10. Рекламні таблички на паркані по вул. Митній, 4 – 2 од.;

1.11. Рекламні щити на опорі вуличного освітлення по вул. Митній, 1 – 3
од.;
1.12. Рекламні конструкції типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул.
Собранецькій, 58 – 2 од.;
1.13. Рекламна конструкція типу «сітілайт» по вул. Собранецькій, 58 - 60
(страхова компанія «Глобус») – 1 од.;
1.14. Рекламна конструкція типу «щит» на фасаді будівлі по вул.
Собранецькій, 36 (біля веломагазину «Byke point») – 1 од.;
1.15. Рекламні розтяжки по вул. Собранецькій, 25 (салон краси «Virtus
Formae») – 3 од.;
1.16. Рекламна розтяжка на будівлі по вул. Собранецькій, 16 – 1 од.;
1.17. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Собранецькій, 14 (поруч
із магазином комп’ютерної техніки) – 1 од.;
1.18. Рекламний штендер по вул. Собранецькій, 14 (поруч із магазином
комп’ютерної техніки) – 1 од.;
1.19. Рекламні конструкції типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул.
Собранецькій, 8 – 5 од.;
1.20. Рекламна розтяжка на фасаді будівлі на розі вул. Підгірної – пл.
Жупанатської – 1 од.;
1.21. Рекламна конструкція на паркані по вул. Підгірній, 6 – 2 од.;
1.22. Рекламна табличка на паркані по вул. Підгірній, 13 – 1 од.;
1.23. Рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул.
Підгірній, 17 (салон краси «Crone») – 1 од.;
1.24. Рекламні розтяжки на паркані по вул. Підгірній (салон краси
«Крістіна») – 4 од;
1.25. Рекламні розтяжки на фасаді магазину квітів по вул. Підгірній, 23 –
2 од.;
1.26. Рекламна конструкція типу «щит» на розі вул. Цегольнянської –
Гоголя – 1 од.;
1.27. Рекламні конструкції типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул.
Берчені, 5 – 1 од.;
1.28. Рекламна конструкція на паркані по вул. Берчені, 14 – 1 од;
1.29. Рекламні розтяжки на паркані по вул. Берчені, 86 – 3 од;
1.30. Рекламні кронштейни на паркані по вул. Берчені, 86 – 2 од;
1.31. Рекламна конструкція на паркані по вул. Берчені, 129 – 1 од;
1.32. Рекламні штендери по вул. Берчені, 124 – 2 од;
1.33. Рекламна розтяжка по вул. Берчені, 124 – 1 од;
1.34. Рекламна стела по вул. Тімірязєва, 18 – 1 од.;

1.35. Рекламна конструкція типу «щит» по вул. Тімірязєва (територія
заправки WOG) – 1 од.;
1.36. Рекламні конструкції типу «білборд», закріплені на залізничному
мості, на розі вул. Анкудінова – Андрія Палая (вул. Тельмана) – 4 од.;
1.37. Рекламна конструкція типу «білборд», закріплена на залізничному
мості, на розі вул. Анкудінова – Антонівської – 1 од.;
1.38. Рекламна конструкція типу «щит», закріплена на залізничному
мості, на розі вул. Анкудінова – Антонівської – 1 од.;
1.39. Рекламні конструкції типу односторонній «білборд» на території
Львівської залізниці по вул. Анкудінова – Станційній – Гагаріна – 19 од.;
1.40. Рекламні конструкції типу «сітілайт» на території Львівської
залізниці по вул. Станційній – 4 од.
1.41. Рекламних щитів розміром 1 м х 2 м, вмонтованих у декоративну
огорожу, за адресами:
перехрестя пр. Свободи – вул. Заньковецької – 3 од.;
перехрестя пр. Свободи – вул. Швабської – 2 од.;
пр. Свободи (навпроти 16 - поверхівки) – 2 од.;
перехрестя пр. Свободи – вул. Швабської (навпроти ТЦ «Україна») – 7
од.
1.42. Рекламна конструкція типу «сітілайт» по вул. Довженка – 1 од.;
1.43. Рекламна конструкція типу «сітілайт» на розі вул. Волошина – пл.
Корятовича – 1 од.;
1.44. Рекламна конструкція типу «білборд» на розі вул. Митрака –
Робочої – 1 од.;
1.45. Рекламна конструкція типу «білборд» на пл. Народній – 1 од.;
1.46. Рекламна конструкція типу двосторонній «білборд» на перехресті
вул. Берчені – Підгірної - 1 од.;
1.47. Рекламні щити «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Перемоги,
15А – 2 од.;
1.48. Рекламні площини типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул.
Перемоги,4 – 7 од.;
1.49. Рекламні площини типу «брандмауер» на фасаді будівлі по вул.
Перемоги,28 – 2 од.
2. Відділу муніципальної інспекції з благоустрою (Просяник С.Б.)
спільно з департаментом міського господарства (Пайда О.В.) повідомити
власників самовільно встановлених об’єктів зовнішньої реклами про
необхідність проведення демонтажу зазначених рекламних конструкцій
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 залишаю за собою.
Міський голова

Б. Андріїв

