
   
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08.07.2015       Ужгород               № 209 
 
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: 
   рекламна розтяжка по вул. Минайській,16 (в'їзд до ТЦ «Сільпо») - 

1од.; 
   рекламна розтяжка по вул. Баб'яка (на паркані автопарковки) - 1од.; 
   рекламна розтяжка по вул. Другетів (на паркані біля магазину 

«Електротест») - 1од.; 
   рекламні розтяжки по вул. Другетів, 3(на паркані біля магазину   

«Електросвіт») - 2 од.; 
   рекламні конструкції на розі вул. Підгірної - Берчені (на фасаді 

будинку) - 7 од.;  
   рекламні конструкції на розі вул. Загорської – Баб'яка (на паркані) - 4 

од.; 
   рекламний щит  на розі вул. Загорської – Баб'яка - 1од.; 
   рекламні конструкції на паркані  по вул. Дендеші - 3 од.; 
   рекламний щит  по вул. Погорелова - 1од.; 
   рекламні щити (брандмауер) на фасаді будинку по пр. Свободи 

(навпроти будівлі Автовокзалу) - 2 од.; 
    
рекламні конструкції  на фасаді будівлі « Інтурист- Закарпаття» на пл. 

Кирила і Мефодія,5 - 5 од.; 



   рекламні щити типу  «білборд» на паркані по вул. Минайській, 16 - 7 
од.; 

   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Другетів,77 - 2 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Другетів,70 - 3 од.; 
   рекламна конструкція типу «брандмауер» на фасаді будинку по вул. 

Корятовича,12 - 1 од.; 
   рекламні конструкції  на фасаді будинку по вул. Корятовича, 2 - 3 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Гагаріна,45(біля 

будівлі магазину  «Solar Karpathy» - 2 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Фединця,13а - 2 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Фединця, 45 - 1 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Фединця (будівля 

магазину «Раса») - 4 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку на пл. Ш. Петефі,47 - 9 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Шумній, 25 - 9 од.; 
   рекламні конструкції на паркані по вул. Шумній, 25 - 9 од.; 
   рекламні конструкції на фасаді будинку по вул. Перемоги,92 - 2 од.; 
   рекламна конструкція (брандмауер) на фасаді будинку по вул. 

Перемоги, 28 - 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. 

 
 

Міський голова                                                                          В. Погорелов 
  


