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Р І Ш Е Н Н Я 
 

19.09.12         Ужгород                  № 306 
 
 
 
Про повідомлення власників вивісок 
щодо необхідності надання дозвільної 
документації та демонтажу в разі її відсутності  
 
 
 У зв’язку з порушенням рішень IV сесії міської ради V скликання від 
26.12.06р. № 136 «Про затвердження Правил благоустрою міста Ужгород» 
від 22.07.11р. № 194, VII сесії міської ради VI скликання від 22.07.11р. № 193 
"Про Порядок встановлення вивісок в місті Ужгород", виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 
 

1. Попередити власників вивісок через засоби масової інформації про 
необхідність подання до управління архітектури та містобудування 
Ужгородської міської ради дозвільної документації, а саме, технічних 
паспортів вивісок у строк до 28.09.2012 року. 

2. У разі невиконання п. 1 даного рішення відділу муніципальної 
поліції та правопорядку (Шушка О.І.) спільно з департаментом міського 
господарства (Касперов О.П.) провести демонтаж вивісок, за наступними 
адресами: 

- вул. Корзо, 4 ( кафе Royal Burger); 
- вул. Корзо, 6 ( ABC Bonjour); 
- вул. Корзо, 11 ( салон краси «Формула»); 
- вул. Корзо, 13 (Адвокатські послуги); 
- вул. Корзо, 14 (магазин «Алло»); 
- вул. Корзо, 21 (весільний салон «Камалія»); 
- вул. Корзо, 25 (магазин «Алло»); 
- вул. Волошина, 12/16 ( Аптека Мед - Сервіс ); 

          - вул. Волошина, 2 (стоматологічна центр «Oral-B»); 
- вул. Волошина, 1 ( магазин «Золотий Вік»); 
- пл. Корятовича, 3 (магазин «Алло»); 
- пл. Корятовича, 3 (Аптека); 



- пл. Театральна, 7 ( магазин «Алло»); 
- пл. Театральна (будівля Лялькового театру – Донер-Кебаб); 
- пл. Театральна (будівля Лялькового театру – магазин «Меломан»); 
3. Про прийняте рішення повідомити власників вивісок, у разі їх 

виявлення. 
4. Демонтаж вивісок провести силами комунальних служб міста за 

рахунок власників, у разі їх виявлення. 
5. У разі відсутності власників вивісок чи неможливості ідентифікації 

їхнього місця перебування про проведений демонтаж та місце розташування 
вивісок повідомити МВ УМВС України в Закарпатській області. 

6. Рішення набуває чинності з моменту опублікування в газеті 
«Ужгород». 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. 

 
 
 
 

Міський голова        В.Погорелов 


