
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.05.2014       Ужгород               № 154 
 
Про демонтаж об'єктів зовнішньої реклами 
   

             У зв’язку з порушенням вимог  Порядку розміщення зовнішньої 
реклами у м. Ужгороді,  затвердженого рішенням виконкому  від  30.05.2012 
року № 164,  керуючись ст. 16 Закону України  «Про рекламу», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження 
Типового порядку розміщення зовнішньої реклами» із змінами та 
доповненнями  від 09.09.2009 року,  рішенням виконкому від 02.04.2014 року  
№ 97 «Про проведення перевірки стану дотримання вимог розміщення 
зовнішньої реклами в місті Ужгород», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

          1. Відділу муніципальної поліції та правопорядку попередити власників 
об'єктів зовнішньої реклами через засоби масової інформації про 
обов’язковість  маркування рекламоносіїв  та подання в строк до 22.05.2014 
року до департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 
дозвільної документації, договорів тимчасового користування місцями для 
розміщення рекламоносіїв  за наступними адресами: 

- сіті - лайт по вул. Баб'яка  (біля кафе «Гармонія»); 
- брандмауер по вул. Гагаріна  (біля ТЦ «Барва»); 
- сіті - лайт на перехресті пр. Свободи - вул. Заньковецької; 
- стела по пр. Свободи  (біля обласної бібліотеки); 
- білборд на пл. Б. Хмельницького (виїзд на транспортний міст); 
- білборд по вул. Гагаріна, 28 к; 
- білборд по вул. Грушевського (біля маг. «Океан»); 
- сіті - лайт по вул. Минайській (біля автобусної зупинки); 
- стела по вул. Собранецькій, 138 а; 
- білборд на Київській наб. (біля пішохідного мосту); 
- білборд на пл. Г. Кірпи (на стіні будинку); 



- білборд по вул. Анкудінова (біля транспортного мосту); 
- беклайт по вул. Шумній (перед АЗС «ОККО»); 
- білборд по вул. Шумній (навпроти мийки «Аквамарин»); 
- білборд по вул. Другетів (біля військової частини); 
- білборд по вул. Другетів (на стіні будинку); 
- білборд по вул. Другетів (на стіні будинку); 
- білборд по вул. Л. Толстого (на стіні Комінвестбанку); 
- сіті - лайт по вул. Л. Толстого (біля банку «Кредіт Агріколь»); 
- стела по вул. Л. Толстого (біля оздоровчого комплексу  «Карпати»); 
- стела по вул. Минайській (біля  Закарпатського навчального центру); 
- білборд на перехресті вул. Собранецької - вул. Т. Шевченка; 
- білборд по вул. Минайській, 30; 
- сіті - лайт по вул. Грушевського; 
- рекламно - інформаційний щит по вул. Грушевського (біля коледжу 

культури); 
- сіті - лайт по вул. Минайській (перед автобусною зупинкою); 
- білборд по вул. Гагаріна; 
- беклайт по вул. Гагаріна (перед видавництвом «Закарпаття»); 
- білборд на пл. Дружби Народів; 
- білборд по вул. Тімірязєва. 

          2. У разі невиконання  п. 1 рішення відділу муніципальної поліції та 
правопорядку  (Шушка О. І.) спільно з департаментом  міського господарства  
(Костенчук О. А.)  провести демонтаж зазначених  об'єктів зовнішньої 
реклами. 

          3.  Витрати, пов'язані з демонтажем та зберіганням вказаних об’єктів 
покласти на їх власників (у разі їх виявлення). 

           4. Повідомити  Ужгородський МВ УМВС  України у Закарпатській 
області про час та дату демонтажу для забезпечення громадського порядку. 

          5. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

           6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних обов’язків. 

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


