
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13.08.2014       Ужгород               № 298 
 
 
Про демонтаж об’єктів зовнішньої реклами 

 
 
         Враховуючи  значну заборгованість по оплаті за договорами 
тимчасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої 
реклами, невиконання  п. 7 додатку до рішення ХХІХ сесії міськради ІV  
скликання від 04.06.2004 року № 315 "Положення про надходження  плати за 
тимчасове користування місцями  комунальної власності для розташування 
рекламних засобів", керуючись 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 », виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Визнати такими, що підлягають демонтажу об'єкти зовнішньої 

реклами, а саме: 
-  сітілайт розміром 2,5 м х 1,3 м по вул. Заньковецької – 1 шт.; 
- сітілайт розміром 2,5 м х 1,3 м на перехресті вул. Перемоги-

Достоєвського – 1 шт.; 
-  брандмауер розміром 9,5 м х 2,9 м на пр.Свободи – 1 шт.. 
-  світлові стелли розміром 1,7 м х 0,6 м по вул. Грушевського,47/11 – 2 

шт.; 
-  рекламний щит розміром  2 м х 1,5 м по вул. Погорелова, 2 (навпроти 

ПАТ "Закарпатгаз") – 1 шт.; 
-  вмонтовані у велопарковки рекламні щити розміром 1, 47 м х 0, 37 м 

– 8 шт., за наступними адресами: 
 вул. Духновича, 4 (біля будівлі "Кредобанку"); 
 пл. Корятовича, 21; 
 вул. Волошина (біля ТЦ "Едельвейс"); 
 пл. Ш. Петефі (біля пішохідного мосту); 
 пл. Театральна (навпроти будівлі – комплексу "Корона"); 
 вул. Волошина, 2 (біля магазину "Аура"); 



 пл. Ш. Петефі (сквер); 
 наб. Незалежності, 3. 
2. Зобов'язати  ФОП Тобіяша  В.С.,  ПП "Теплобуд БЛ", ФОП Мишко 

С. Ф. та ФОП Туркевич Г. І. здійснити за власний рахунок демонтаж об'єктів 
зовнішньої реклами протягом 15 – ти днів з дня прийняття рішення. 
          3. У разі невиконання  п. 2 рішення відділу муніципальної поліції та 
правопорядку  (Куцов К.О.) спільно з департаментом  міського господарства  
(Костенчук О. А.) провести демонтаж вищевказаних  об'єктів зовнішньої 
реклами силами комунальних служб міста за рахунок власника об'єктів. 

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 

В. о. міського голови,                         В. Щадей 
секретар ради  
 
 


