
   
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.09.2015       Ужгород               № 281 
 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами 

 
 
           Враховуючи звернення Асоціації рекламістів м. Ужгорода від 
20.03.2015 року № 429/24-01-12, керуючись ст. 16 Закону України «Про 
рекламу», Постановою Кабінету Міністрів України  від 29.12.2003р. № 2067 
«Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»  із 
змінами та доповненнями від 23.05.2012 року, рішенням виконкому від 
30.05.2012р. № 164 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у м. 
Ужгороді», у зв’язку з відсутністю дозвільних документів на розміщення 
зовнішньої реклами, виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 
          1. Визнати такими, що підлягають демонтажу об'єкти зовнішньої 
реклами, а саме: 

рекламний щит по вул. Станційній, 2 Г – 1од.; 
рекламний щит «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Мукачівській, 9 

– 1 од.; 
рекламні щити «брандмауер» на фасаді будівлі Закарпатської обласної 

філармонії на пл. Театральній,10 – 2 од.; 
рекламна розтяжка на паркані по вул. Загорській, 53 – 1 од.; 
рекламні щити «брандмауер» на фасаді будівлі автомийки по вул. 

Оноківській, 72 – 2 од.; 
рекламний щит «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Л. Толстого, 42 

– 1 од.; 
рекламні щити «білборд»  між будинками по вул. Волошина, 4, 6 – 2 

од.; 
рекламна розтяжка на паркані по вул. Собранецькій, 128 – 1 од.; 
рекламна розтяжка на паркані стадіону «Авангард» по вул. І. Франка – 

1од.; 
рекламний щит «білборд» по вул. Верещагіна, 18 – 1 од.; 

          рекламні конструкції на фасаді будівлі автомийки по вул. Грибоєдова, 5 
- 2 од.; 
         рекламний щит «брандмауер» на фасаді будівлі по вул. Новака,2 – 1 од.; 



         рекламна стела по вул. Гагаріна (біля автомийки «Форсаж» - 1 од.; 
          рекламна розтяжка на паркані на розі вул. Гагаріна – Проектна – 1 од.; 
         рекламний щит  по вул. Оноківській, 72 (біля автомийки) – 1 од.; 
         рекламний щит на розі вул. Анкудінова – Антонівська – 1 од.; 
         рекламна розтяжка на будинку на розі вул. Станційної – Гагаріна – 1 
од.;          
          2. Відділу муніципальної поліції та правопорядку  (Просяник С.Б.) 
спільно з департаментом  міського господарства  (Костенчук О. А.) 
повідомити власників самовільно встановлених об’єктів зовнішньої реклами 
про необхідність проведення демонтажу вищевказаних  рекламних 
конструкцій  власними силами протягом 10 - ти днів з дати прийняття 
рішення. 
           3. У разі невиконання п. 2. рішення провести демонтаж відповідно до 
чинного законодавства силами комунальних служб міста за рахунок 
власників об'єктів.           
          4. Повідомити Ужгородський МВ УМВС України у Закарпатській 
області  про час та дату демонтажу  для забезпечення громадського порядку. 
           5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 

 
 

Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому                                                     Д. Геворкян 
 
 
 
                                             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


