
       У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від  « 26 » червня 2017  року                                               № 325 

 
 
 
 
 

Про скасування дозволів на розміщення  
зовнішньої реклами від 23 листопада 2009 року  
№ 1108, 1106, 1109            
 
 
 
        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 дозволів на розміщення зовнішньої реклами за заявою 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК», 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

    В И Р І Ш И В: 
 

1. Скасувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами                                
від 23 листопада 2009 року № 1108, 1106, 1109, надані АКІБ «УКРСИББАНК». 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 23 листопада 2009 року № 1336 «Про надання 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами АКІБ «УКРСИББАНК». 
3. Робочому органу (управлінню містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради) направити дане рішення                                           
ПАТ «УКРСИББАНК».                                  

 
 
Міський голова          А. Райкович    
 
 
 
 
 
Тураєва 24 52 36 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від „ 23 ” листопада 2009 року                       № 1336 
 

м. Кіровоград 
 
 
 
Про надання дозволів  
на розміщення зовнішньої реклами  
АКІБ „УКРСИББАНК” 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 Закону України  

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

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

затверджених постановою Кабінету Міністрів України                                                

від 29 грудня 2003 року № 2067, розглянувши заяву акціонерного 

комерційного інноваційного банку „УКРСИББАНК”, враховуючи пропозиції 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, 

позитивні висновки відповідних служб, виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради 
 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 

1. Дати дозволи акціонерному комерційному інноваційному банку 

„УКРСИББАНК” на розміщення зовнішньої реклами у вигляді двосторонніх 

рекламних вказівників розмірами: 
0,9 х 0,7 м на опорі електричної мережі напроти житлового будинку              

№ 9 по вул. Кірова; 
0,9 х 0,7 м на опорі електричної мережі напроти магазину „Магнус”               

по вул. Декабристів, 5/17; 
0,93 х 0,3 м на опорі напроти ЗАТ „Радій” по                                                    

вул. Героїв  Сталінграда, 29-а; 
0,9 х 0,7 м на опорі № 997 по вул. Космонавта Попова (біля 

супермаркету „АТБ”); 
0,93 х 0,3 м на опорі № 995 по вул. Космонавта Попова (біля будівлі             

№ 9-б); 
0,93 х 0,3 м на опорі біля ТЦ „Жадівський” по                                                   

вул. Генерала Жадова, 23-а; 
0,93 х 0,3 м на опорі на розі вул. Пацаєва та Маршала Конєва. 
2. Робочому органу (управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради) видати дозволи терміном на 5 років на 



розміщення зовнішньої реклами за вищезазначеними адресами акціонерному 

комерційному інноваційному банку „УКРСИББАНК”.  
3. Акціонерному комерційному інноваційному банку „УКРСИББАНК” 

розмістити зовнішню рекламу відповідно до дозволів та схем, підтримувати її 

належний естетичний, технічний стан та санітарне оздоблення. По закінченні 

терміну дії дозволів та договорів демонтувати зовнішню рекламу та привести 

місця її розміщення у належний стан або продовжити термін дії дозволів та 

договорів.  
 
 
 

Міський голова        В.Пузаков 
 
 
 
 
 
 
 
Хричова 
24-84-69 
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