
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

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. Рекламні конструкції «лайтбокси» на фасаді будівлі по вул. 

Мукачівській, 42 (ломбард) – 2 од.; 

1.2. Рекламна конструкція «кронштейн» на фасаді будівлі по вул. 

Мукачівській, 42 (ломбард) – 1 од.; 

1.3. Рекламні конструкції «банери» на фасаді будівлі на пл. Шандора 

Петефі, 38 – 2 од.; 

1.4. Рекламна конструкція «банер» на вікні будівлі на пл. Шандора 

Петефі, 38 – 1 од.; 

1.5. Рекламна конструкція «електронний рухомий рядок» на фасаді 

будівлі по Київській набережній, 3 (ресторан «Дельфін») – 1 од.; 

1.6. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по Київській 

набережній, 3  («OTPBank») – 1 од.; 

1.7. Рекламна конструкція «вказівник» на опорі по Київській 

набережній,3 (перукарня «Шик-Шик») – 1 од.; 

1.8. Рекламна конструкція «електронний рухомий рядок» на фасаді 

будівлі по вул. Корзо, 6 («Золотий вік») – 1 од.; 

1.9. Рекламна конструкція «електронний рухомий рядок» на фасаді 

будівлі на пл. Корятовича, 15 (ломбард) – 1 од.; 



1.10. Рекламні конструкції «брандмауер» на фасаді будівлі на пл. 

Корятовича, 15  (ломбард) – 1 од.; 

1.11. Рекламні конструкції «лайтбокс» на фасаді будівлі на пл. 

Корятовича, 15  (ломбард) – 1 од.; 

1.12. Рекламна конструкція «вказівник» на опорі по вул. Юрія 

Гагаріна,273 («INCOM») – 1 од.; 

1.13. Рекламна конструкція «електронний рухомий рядок» на фасаді 

будівлі на перехресті вул. Собранецької – Запорізької  («Country Club») – 1 од.; 

1.14. Рекламна конструкція «електронний рухомий рядок» на фасаді 

будівлі по вул. Перемоги, 159 («Шинний центр») – 1 од. 

1.15.  Рекламні конструкції «брандмауери» на фасаді будівлі по вул. Мора 

Йокаі, 2 (магазин «Продукти») – 2 од.; 

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

Олександра Фединця, 40 (металопластикові вікна та двері «Мета Пласт») – 

3од.; 

1.17. Рекламні конструкції «мобільні флагштоки» на пр. Свободи, 18 

(«KARCHER») – 2 од.; 

1.18. Рекламні конструкції «лайтбокси» на фасаді будівлі на пр. Свободи, 

35 («Кредит», «Кредиткафе», «Гроші») – 3 од.; 

1.19. Рекламна конструкція  «розтяжка»  на фасаді будівлі по вул. Льва  

Толстого, 46 («Космолот») – 1 од.; 

1.20. Рекламна конструкція  «брандмауер»  на фасаді будівлі по вул. Льва 

Толстого, 46 («Космолот») – 1 од.; 

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

Олександра Митрака, 1 («Ломбард») – 1 од.; 

1.22. Рекламні конструкції на фасаді будівлі по вул. Олександра 

Митрака,1 («Ломбард») – 3 од.; 

1.23. Рекламні конструкції на фасаді будівлі по вул. Олександра 

Митрака,6 («Вікна*Двері») – 2 од.; 

1.24. Рекламні конструкції на фасаді будівлі по вул. Олександра 

Митрака,15 («Вікна*Двері») – 2 од.; 

1.25.  Рекламна конструкція «банер» на огорожі по вул. Івана  

Котляревського, б/н («Продаж квартир») – 1 од.; 

1.26. Рекламна конструкція «вказівник» на опорі по вул. Генерала 

Свободи, 5 («Ремонт сумок») – 1 од.; 

1.27. Рекламна конструкція «вказівник» на опорі на перехресті вул. 

Минайської  –  Олександра Можайського («Ремонт») – 1 од.; 

1.28. Рекламна конструкція по вул. Минайській, 28 («Second Hand») – 

1од.; 

1.29. Рекламна конструкція  по вул. Перемоги, 6  («El Turko») – 1 од. 

1.30. Рекламні конструкції «банери» на огорожі по вул. Юрія  Гагаріна 

(«Cordiant», «Dunlop», «Toyo Tires») – 3 од.; 

1.31. Рекламна конструкція «вказівник» по вул. Ю. Гагаріна напроти буд. 

№ 123 («Центр клімат контроль») – 1 од.; 



1.32. Рекламна конструкція «банер» на паркані по вул. Юрія Гагаріна, 32 

(«Ваша хата») – 1 од.; 

1.33. Рекламна  конструкція  «лайтбокс» на фасаді будівлі по вул. 

Українській, 1 («Шіфер») – 1 од.; 

1.34. Рекламна конструкція  по вул. Українській, 1 («Шіфер, вікна та 

двері») – 1 од.; 

1.35. Рекламна конструкція  «розтяжка» по вул. Михайла 

Грушевського,15  («GetJob») – 1 од.; 

1.36.Рекламна конструкція  «стелла» по вул. вул. Михайла 

Грушевського,15  – 1од.; 

1.37. Рекламні конструкції «банери» на фасаді будівлі по вул. Михайла 

Грушевського, 31 а («AvtoZAV», «LiquiMoly») – 2 од.; 

1.38. Рекламна конструкція на фасаді по вул. Льва Толстого, 31  (страхова 

компанія «Гарантія») – 1 од.; 

1.39. Рекламні конструкції «банер» на фасаді по вул. 8-го Березня, 4а 

(«Ательє», «Бутік») – 2 од.; 

1.41. Рекламна конструкція  на фасаді будівлі по вул. Підгірній, 31  

(«Сінево») – 1од.; 

1.42. Рекламні конструкції  на фасаді будівлі по вул. Корзо, 21  («Fujifilm 

професіонал», «Фото») – 2 од.; 

1.43. Рекламна конструкція  на фасаді будівлі по вул. Корзо, 5  («Котон») 

– 1 од.; 

1.44. Рекламна конструкція «банер» на фасаді будівлі по вул. Корзо, 21  

(«АДМА») – 1 од.; 

1.45. Рекламна конструкція «кронштейн» на фасаді будівлі по вул. 

Корзо,21  («АДМА») – 1 од.; 

1.46. Рекламні конструкції «вказівники» на пл. Шандора Петефі, 9  

(«Срібло дешево», «Медичне золото») – 2 од.; 

1.47. Рекламна конструкція  на фасаді будівлі по вул. Минайській, 32  

(«ANDI взуття») – 1 од.; 

1.48. Рекламна конструкція «кронштейн» на опорі вуличного освітлення 

по вул. Михайла  Грушевського біля буд. № 23  («Лайн Протекшн») – 1 од.; 

1.49. Рекламна конструкція  на фасаді будівлі по вул. Андрія Палая, 29  

(«Ремонт взуття») – 1 од.; 

1.50. Рекламна конструкція  на фасаді будівлі по вул. Олександра 

Богомольця, 22 корпус 2  («ANDI ») – 1 од.; 

1.51. Рекламна  конструкція  по вул. Богомольця, 22 корпус 2  («ANDI ») 

– 1 од.; 

1.52. Рекламна конструкція «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Юрія 

Гагаріна, 30  («UNGWIRE») – 1 од.; 

1.53. Рекламні конструкції «банери» на фасаді будівлі «Закарпаття Авто» 

по вул. Олександра Блистіва, 20  («Експрес Кредит», «Каско») – 2 од.; 

1.54. Рекламна конструкція «електронне табло» на фасаді будівлі по вул. 

Корзо, 12 («Обмін валют») – 1 од.; 



1.55. Рекламні конструкції «електронні табло» на фасаді будівлі на пл. 

Шандора Петефі, 14 («Обмін валют») – 2 од. 

2.  Відділу муніципальної інспекції з благоустрою (Станко Ю.Ю.) спільно 

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

зазначених рекламних конструкцій (у разі наявності відповідної інформації) 

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 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 покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 

 


