
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
28.01.2015       Ужгород               № 31 

 
Про Порядок та комісію із демонтажу 
самовільно встановлених малих  
архітектурних форм та тимчасових споруд 
 
 
 Відповідно до вимог Кодексу  України про адміністративні 
правопорушення, Закону України "Про благоустрій населених пунктів 
України",  статей 30, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", рішення Ужгородської міської ради  від 26 грудня 2006р. № 136 
"Про затвердження Правил благоустрою міста Ужгород",  виконком міської 
ради ВИРІШИВ: 

 
   1.Затвердити Порядок демонтажу самовільно встановлених малих 
архітектурних форм та тимчасових споруд, що додається. 
 2.Затвердити склад комісії із демонтажу самовільно встановлених малих 
архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з додатком . 
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету  
від 08.12.10р. № 409. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
 
 
 Міський голова       В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



ЗАТВЕРДЖЕНО 
         Рішення виконкому 
         _28.01.15___№_31 
 
      

Порядок 
демонтажу самовільно встановлених 

малих архітектурних форм та тимчасових споруд  
 

1.Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих 
архітектурних форм та тимчасових споруд (далі МАФ), власники яких 
ухиляються від демонтажу або власники яких невідомі, а також тих, термін дії 
дозвільних документів яких закінчився, відновлення благоустрою на місці 
самовільного встановлення МАФ організовується та здійснюється 
департаментом міського господарства, підпорядкованими йому комунальними 
підприємствами і відділом муніципальної поліції та правопорядку міської 
ради за кошти міського бюджету. 

2.Рішення про демонтаж самовільно встановлених МАФ приймається 
виконавчим комітетом міської ради з урахуванням пропозицій органів, що 
виявили самовільне розміщення таких об'єктів, а також звернення громадян.  
 3.Демонтаж самовільно встановлених МАФ здійснюється на підставі  
рішення виконавчого комітету. 
 4.До прийняття виконкомом рішення про демонтаж самовільно 
встановлених МАФ на веб-сайті міської ради та в газеті "Ужгород" 
розміщуються оголошення про обєкти, які підлягають демонтажу, з метою 
виявлення власника та перевірки дозвільних документів (рішення виконкому 
на встановлення МАФ на території міста, договір оренди земельної ділянки, 
укладений  з департаментом міського господарства). 
 5.У разі виявлення власника самовільно встановленої МАФ, яка 
підлягає демонтажу, йому пропонується демонтувати її власними силами. У 
разі відмови питання про демонтаж виноситься на розгляд виконкому. 

6.Демонтаж самовільно встановлених МАФ здійснюється комісією у 
складі, затвердженому рішенням виконавчого комітету, та особи, яка 
здійснила самовільне встановлення МАФ (у разі її виявлення). 

Комісія складає акт зовнішнього огляду та демонтажу МАФ у 3-х 
примірниках, який містить: 

- дату, час, місце розташування МАФ та підстави для їх демонтажу; 
- відомості про особу, яка здійснила самовільне встановлення МАФ (у 

разі її виявлення); 
- прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (посада, місце 

роботи), яка бере участь у демонтажі та перевезенні МАФ; 
- опис МАФ (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення 

до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених 
недоліків, пошкоджень; 

- підписи членів комісії. 



7. Після складення акта демонтовані МАФ перевозяться на майданчик 
для тимчасового зберігання, опечатуються та передаються по акту 
відповідальній за зберігання особі, або перевозяться на територію, зазначену 
власником,  після оплати за надані послуги. 

8. На вимогу власника чи уповноваженого представника, демонтовані 
МАФ видаються власнику або його представнику після оплати ним за 
проведені роботи із демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання 
МАФ, відновлення благоустрою на місці проведеного демонтажу відповідно 
до затверджених тарифів. 

 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток  
                 до рішення виконкому 
         _28.01.15__ №__31 

 
 

Склад комісії 
із демонтажу самовільно встановлених  

 малих архітектурних форм та тимчасових споруд 
 

 
Волошин Іван Іванович -   перший заступник міського голови, 
       голова комісії 
Костенчук Олександр Анатолійович -       в.о. директора департаменту   
       міського господарства,  заступник  
       голови комісії 
 
     Члени комісії: 
 
Александров Денис Олегович -                 начальник юридичного відділу       
Бобик Петро Іванович -    начальник відділу транспорту,  
       державних закупівель та зв'язку  
Григор'єв Вячеслав Миколайович -          заступник начальника    
               Ужгородського МВ УМВС України в 
                Закарпатській області (за згодою) 
Івегеш Михайло Михайлович -  начальник служби містобудівного  
       кадастру управління містобудування 
       та архітектури 
Пономарьов Станіслав Борисович -  директор КП "КАТП-072801" 
Просяник Сергій Борисович -    заступник начальника відділу  
       муніципальної  поліції та   
       правопорядку 
Садовнікова Вероніка Олександрівна -    начальник відділу оренди та   
       приватизації майна і землі   
       управління майном міста   
       департаменту міського господарства 
Турянчик Олександра Олександрівна - начальник відділу благоустрою  
       управління житлово-комунального 
       господарства департаменту міського 
       господарства 
Чепкий Олександр Олексійович -   начальник відділу    
       землекористування 
 
 
Керуючий справами виконкому     Д. Геворкян 
 


