
   

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.09.2018        Ужгород                    № 258 

 

Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами 

   

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 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, керуючись рішенням виконкому № 194 від 

11.07.2018 року «Про тимчасовий Порядок демонтажу самовільно 

встановлених тимчасових споруд, об'єктів незавершеного будівництва та 

малих архітектурних форм на території м. Ужгорода», виконком  міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

 1.  Враховуючи припинення Договору № 24 тимчасового користування 

місцем розміщення засобу зовнішньої реклами 15 січня 2013 р. у зв'язку із 

закінченням  строку його дії , укладеного з ПП "РК Євростандарт", та 

фактичним безкоштовним користуванням місцями розміщення засобів 

зовнішньої реклами, що призводить до втрат міського бюджету, керуючись 

пунктами 2.8, 3.1.4, 3.4.1, 3.4.6, 3.4.7, 4.2.1, 4.2.6, 4.4.1, 4.5. зазначеного 

Договору,  визнати такими, що підлягають демонтажу, об’єкти зовнішньої 

реклами, а саме: 

1.1. Рекламна  конструкція типу «білборд» розміром 6м х 3м по вул. 

Возз'єднання – 1 од.; 

1.2. Рекламна конструкція типу «білборд» розміром 6м х 3м на 

перехресті вул. Тиводара Легоцького - вул. Марії Заньковецької – 1 од.; 

1.3. Рекламна конструкція типу «білборд» розміром 6м х 3м по 

Слов'янській набережній – 1 од.; 



1.4.  Рекламна конструкція типу «білборд»  розміром  6м х 3м  по вул. 

8-го Березня (поворот на вул. Тиводара Легоцького)  – 1 од.; 

1.5. Рекламна конструкція типу «білборд» розміром 6м х 3м  по вул. 

Тиводара Легоцького, 66а – 1 од. 

2.  У зв'язку з відсутністю дозвільних документів на розміщення 

об'єктів зовнішньої реклами, визнати такими, що підлягають демонтажу, 

рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Олександра 

Грибоєдова, 19 (Медичний центр Prevention) – 2 од.  

3.    Рішення набирає чинності з моменту його прийняття, крім пункту 

2, який набирає чинності з 01.11.2018 року. 

4.  Відділу муніципальної інспекції з благоустрою (Станко Ю.Ю.) 

спільно з департаментом міського господарства (Бабидорич В.І.) повідомити 

власників зазначених рекламних конструкцій про необхідність проведення їх 

демонтажу власними силами у десятиденний термін із дня прийняття 

рішення.  

5. У разі невиконання пунктів 1, 2 цього рішення, демонтаж провести 

силами комунальних служб міста за рахунок власників об'єктів відповідно до 

чинного законодавства.  

6. Повідомити Ужгородський відділ поліції ГУНП в Закарпатській 

області про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


