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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від «_____» __________________  2017 року                   № _______ 
 

 

Про розміщення аудіо ретрансляторів 

(гучномовців) на опорах в м. Кропивницькому  

ТОВ «ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО» 
 
 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши звернення від 02.08.2017 р. ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО», 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити ТОВ «ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО розміщення аудіо 

ретрансляторів (гучномовців)  габаритними розмірами 150 х 520 х 125 мм на 

опорах тролейбусної контактної мережі та опорах зовнішнього освітлення в  

м. Кропивницькому у рамках проекту «Вуличне радіо» терміном на 1 рік за 

адресами згідно з додатком.  

 2. Зобов’язати ТОВ «ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО»: 

1)  у місячний термін укласти договори з комунальним підприємством 

«Електротранс» та Кіровоградським комунальним підприємством 

електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» щодо розміщення аудіо 

ретрансляторів; 

       2) після встановлення першого аудіо ретранслятора надати 

виконавчому комітету Кіровоградської міської ради висновок 

уповноваженого органу щодо відповідності рівня шуму вимогам чинного 

законодавства України;  

       3) безкоштовно розміщувати інформацію Кіровоградської міської ради, 

комунальних служб міста; 

       4) підтримувати аудіо ретранслятори у належному технічному та 

естетичному стані; 

 5) не перевищувати допустимий чинним законодавством України 

рівень шуму аудіо ретрансляторів; 

6) припиняти роботу аудіо ретрансляторів з 21.00 до 08.00; 

7) демонтувати аудіо ретранслятори протягом одного тижня з дня 

закінчення терміну погодження їх розміщення, встановленого п. 1 даного 

рішення. 
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      3. У разі невиконання ТОВ «ГОЛОС КРОПИВНИЦЬКОГО» п. 2 даного 

рішення, останнє втрачає чинність.  

      4. Рішення набуває чинності з моменту укладання договорів з 

комунальним підприємством «Електротранс» та Кіровоградським 

комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло» щодо розміщення аудіо ретрансляторів.  

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.  

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тураєва 24 52 36 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

«___»_____________ № _____ 

 

 

Перелік адрес розміщення     

аудіо ретрансляторів (гучномовців)  габаритними розмірами  

150 х 520 х 125 мм на опорах тролейбусної контактної мережі  

та опорах зовнішнього освітлення в  м. Кропивницькому  

у рамках проекту «Вуличне радіо» 

 

№ п/п Місце розміщення аудіо ретранслятора 

Кількість аудіо 

ретрансляторів 

на 

визначеному 

місці (шт.) 

1 

Вул. Євгена Тельнова, з боку ринку «Черемушки», 

біля зупинки громадського транспорту 1 

2 

На розі вул. Євгена Тельнова та вул. Яновського, з 

боку парку, біля зупинки громадського транспорту  1 

3 

Вул. Євгена Тельнова, з боку магазину «Макси 

Дом», біля зупинки громадського транспорту  1 

4 

Просп. Університетський, з боку буд. № 21 (ТЦ 

«Фуршет»), біля зупинки громадського транспорту 1 

5 

Вул. Космонавта Попова, з боку буд. № 9, корп. 1, 

біля зупинки громадського транспорту 1 

6 

Вул. Пацаєва, 14-а,  напроти ковзанки «Слайз», 

біля зупинки громадського транспорту 1 

7 

На розі вул. Академіка Тамма та вул. Яновського, 

напроти ринку «Європейський», біля зупинки 

громадського транспорту 1 

8 

Вул. Яновського, 3/163, з боку ринку 

«Європейський», біля зупинки громадського 

транспорту 1 

9 

Вул. Соборна, 25, з боку Критого ринку, біля 

зупинки громадського транспорту  1 

10 

Вул. Соборна, 22-б, з боку ТЦ «PLAZMA», біля 

зупинки громадського транспорту 1 

11 

На розі вул. Соборної та вул. Глинки, з боку 

друкарні, біля зупинки громадського транспорту 1 

12 

Вул. Соборна, 4, з боку будівлі Пенсійного фонду, 

біля зупинки громадського транспорту 1 

13 

Вул. Преображенська, 2, з боку будинку побуту 

«Інгул», біля зупинки громадського транспорту 1 

14 

Вул. Преображенська, 7-а, з боку ТЦ «DEPO‘t», 

біля зупинки громадського транспорту 1 



15 

Вул. Велика Перспективна, з боку скверу 

«Центральний», біля зупинки громадського 

транспорту 1 

16 

Вул. Преображенська, з боку Центрального ринку, 

біля зупинки громадського транспорту 1 

17 

Вул. Велика Перспективна, 50, з боку готелю 

«Київ», біля зупинки громадського транспорту 1 

18 

Вул. Велика Перспективна, 27, з боку кінотеатру 

«Зоряний», біля зупинки громадського транспорту 1 

19 

Вул. Шевченка, 26, з боку магазину «Рубін», біля 

зупинки громадського транспорту 1 

20 

Вул. Велика Перспективна, 12, з боку магазину 

«Мелодія», біля зупинки громадського транспорту 1 

21 

Вул. Вокзальна, 24, напроти ринку «Босфор», біля 

зупинки громадського транспорту 1 

22 

Вул. Вокзальна, 37/16, напроти магазину «Візит», 

біля зупинки громадського транспорту 1 

23 

Вул. Короленка, 69-а, з боку магазину «АТБ», біля 

зупинки громадського транспорту 1 

24 

Вул. Соборна, з боку магазину «Копилка», біля 

зупинки громадського транспорту 1 

25 

Вул. Велика Перспективна, 30, біля зупинки 

громадського транспорту 1 

26 

На розі вул. Шевченка та вул. Шульгиних, біля 

зупинки громадського транспорту 1 

 

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури  

Кіровоградської міської ради       В.Мездрін 


