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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від  « 25 » квітня 2017  року                                                                         № 225 

 

 

 

 

 

Про скасування дозволу на  

розміщення зовнішньої реклами  

від 11 серпня 2008 року № 791            
 

 

        Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 31 Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 грудня 2003 року № 2067, п. 10.1. Правил розміщення зовнішньої 

реклами в м. Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року № 195, враховуючи 

пропозиції управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами за заявою 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ХЛІБОЗАВОД», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

    В И Р І Ш И В: 

 

1. Скасувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами                                

від 11 серпня 2008 року № 791, наданий відкритому акціонерному товариству 

«Кіровоградський хлібозавод». 

2. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 11 серпня 2008 року № 1261 «Про надання 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами відкритому акціонерному 

товариству «Кіровоградський хлібозавод», а саме слова «двох рекламних 

щитів по Олександрійському шосе в обох напрямках руху» замінити словами 

«по шосе Олександрійському, напроти території аеропорту». 

3. Робочому органу (управлінню містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради) направити дане рішення                                           

ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».                                  

 

 

Міський голова          А. Райкович    
 

 
 

Хричова 24 52 36 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від „ 11 ” серпня 2008 року                                 № 1261 

 
м. Кіровоград 

 

Про надання дозволів на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами  

відкритому акціонерному товариству  

“Кіровоградський хлібозавод” 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 31 Закону  України  

“Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 1 ст. 16 Закону України „Про 

рекламу”, п. 19 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затвердже-

них постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня  2003 року                   

№ 2067, розглянувши заяви відкритого акціонерного товариства Кірово-

градський хлібозавод”, враховуючи пропозиції управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради 
 

    В И Р І Ш И В: 
 

1. Дати дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами у вигляді  

двосторонніх рекламних щитів розміром 3,0х6,0 м відкритому акціонерному 

товариству “Кіровоградський хлібозавод” за наступними адресами: 

вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 100 та аптеки „Ліки плюс”); 

 вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 123, автосалон 

„Кіровоградавто”); 

 вул. Полтавська (напроти колишнього магазину „Норд”); 

 на розі вулиць Куйбишева та Короленка (перед заправкою); 

 вул. Короленка (напроти автозаправної станції „ОККО”); 

 вул. 50 років Жовтня (напроти магазину „Сьомий континент”); 

 просп. Університетський (напроти будинку КНТУ); 

  просп. Правди (поруч з супермаркетом „АТБ”); 

вул. Яновського (в кінці території Кіровоградської виправної колонії  № 

6 по направленню руху автотранспорту); 

вул. Героїв Сталінграда (за автосалоном „АИС”); 

вул. Героїв Сталінграда, поворот з вул. Генерала Жадова на селище 

Соколівське перед автозаправною станцією; 

вул. Героїв Сталінграда (район автосалону „АИС”, перед зупинкою); 

вул. Космонавта Попова (біля супермаркету „АТБ”); 

вул. Генерала Жадова (неподалік від супермаркету „АТБ”); 

вул. 40-річчя Перемоги (біля магазину „Імперія”, напроти магазину 

„Щедра осінь”); 



вул. 40-річчя Перемоги (за газовим розподільником, напрямок 

Бобринець-Кіровоград); 

поворот з вул. 40-річчя Перемоги на вул. Нижню П”ятихатську; 

вул. Мурманська; 

вул. Московська (напроти будинку № 206);  

двох рекламних щитів по Олександрійському шосе в обох напрямках 

руху; 

одностороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м в районі 

Аеропорту (біля тролейбусного розвороту); 

одностороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м в районі 

Аеропорту (напроти тролейбусного розвороту з боку зупинки громадського 

транспорту). 

2. Дати дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами у вигляді:  

двосторонніх рекламних вказівників на опорах електричних мереж розміром 

0,9х1,2 м відкритому акціонерному товариству “Кіровоградський 

хлібозавод” за наступними адресами: 

 на розі вулиць Кропивницького та Шевченка (опора № 48); 

 вул. Шевченка (біля будинку № 78/98, напроти аптеки „Ацинус”, опора 

№ 51); 

 вул. Шевченка (опора № 89); 

 вул. Шевченка (біля будинку № 47, опора № 81); 

 вул. Шевченка (біля будинку № 35, друга опора від перехрестя); 

 вул. Шевченка (біля будинку № 42, опора № 62); 

 вул. Шевченка (поруч з магазином „Мандарин”, опора № 15); 

 вул. Шевченка (напроти бібліотеки ім. Гайдара, опора № 1588); 

 вул. Шевченка (біля будинку № 1, поруч з КДПУ ім. В.Винниченка, 

опора № 1552). 

3. Робочому органу (управління містобудування та архітектури) видати 

дозволи терміном на 5 років на розміщення об’єктів зовнішньої реклами у 

вигляді двосторонніх рекламних щитів розміром 3,0х6,0 м та двосторонніх 

рекламних вказівників на опорах електричних мереж розміром 0,9х1,2 м 

відкритому акціонерному товариству “Кіровоградський хлібозавод” за  

вищевказаними адресами. 

3. Відкритому акціонерному товариству “Кіровоградський хлібозавод” 

розмістити об’єкти зовнішньої реклами відповідно до схем, підтримувати їх 

належний естетичний, технічний стан та санітарне оздоблення. По закінченні 

терміну дії дозволів демонтувати об’єкти зовнішньої реклами та привести 

місця їх розміщення у належний стан або продовжити термін дії дозволу. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови  Табалова С.М. 

 

 

Міський голова                             В.Пузаков 

 

 
Хричова 
24-84-69 
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