
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від « 18 » грудня 2018 року                                                                                            № 611 
 

 

м.Кропивницький 
 

 

 

 

Про скасування дозволу на  

розміщення зовнішньої реклами  

від 13 жовтня 2008 року № 878            
 

 

     Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, частиною 6                    

статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                

пунктом 31 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, 
пунктом 10.1. Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому, 

затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 09 лютого 

2009 року № 195, розглянувши заяву РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА «СТАР» 
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

    В И Р І Ш И В: 
 

1. Скасувати   дозвіл  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від 13  жовтня  

2008 року № 878, наданий РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ «СТАР» У ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.    

     2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                                  
від 13 жовтня 2008 року № 1589 «Про визнання такими, що втратили 

чинність, дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та надання 

дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами», а саме виключити                                 
пункт 55 додатка 8, пункти 56, 57, 58 вважати пунктами 55, 56, 57 відповідно. 
 

 

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 13 жовтня 2008 року        № 1589 

 

м. Кіровоград 
 

 

Про визнання такими, що втратили  

чинність, дозволів на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами та надання дозволів  

на розміщення об’єктів зовнішньої реклами  

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 31 Закону України  
“Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 1 ст. 16 Закону України „Про 

рекламу”, пунктами 19, 31 Типових правил розміщення зовнішньої                         

реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України                                                     

від 29 грудня  2003 року № 2067, Правилами розміщення зовнішньої реклами 
в м. Кіровограді, розглянувши заяви рекламного агентства у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю „Зірка ЛТД” та рекламного 

агентства „Стар” у формі товариства з обмеженою відповідальністю, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Визнати такими, що втратили чинність, надані рекламному агентству 

у формі товариства з обмеженою відповідальністю „Зірка ЛТД” дозволи на 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами у вигляді: 

односторонніх рекламних щитів розміром площини 3,0х6,0 м за 

адресами  відповідно до додатка 1; 

двосторонніх рекламних щитів розміром площин 3,0х6,0 м за адресами  
відповідно до додатка 2; 

тристоронніх рекламних щитів розміром площин 3,0х6,0 м за адресами  

відповідно до додатка 3; 
двох рекламних щитів типу „призматрон”, що розташовані на площі 

Кірова, та одного, що розташований на розі вул. Карла Маркса та                          

вул. Преображенської; 

двосторонніх „сіті-лайтів” розміром площин 1,2х1,8 м за адресами  
відповідно до додатка 4. 

2. Надати рекламному агентству „Стар” у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами у вигляді: 

односторонніх рекламних щитів розміром площини 3,0х6,0 м за 

адресами  відповідно до додатка 5; 
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двосторонніх рекламних щитів розміром площин 3,0х6,0 м за адресами  

відповідно до додатка 6; 

тристоронніх рекламних щитів розміром площин 3,0х6,0 м за адресами  

відповідно до додатка 7; 
двох рекламних щитів типу „призматрон”, що розташовані на площі 

Кірова, та одного, що розташований на розі вул. Карла Маркса та                          

вул. Преображенської; 
двосторонніх „сіті-лайтів” розміром площин 1,2х1,8 м за адресами  

відповідно до додатка 8. 

3. Робочому органу (управління містобудування та архітектури) видати 

рекламному агентству „Стар” у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю дозволи, терміном  на  5 років,  на розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у вигляді односторонніх рекламних щитів розміром 

площини    3,0х6,0   м,   двосторонніх   рекламних   щитів   розміром   площин             
3,0х6,0 м, тристоронніх  рекламних  щитів  розміром  площин  3,0х6,0  м,  

рекламних щитів типу „призматрон”, двосторонніх „сіті-лайтів” розміром 

площин 1,2х1,8 м за адресами відповідно до додатків 5, 6, 7, 8 даного 

рішення. 
4. Рекламному агентству „Стар” у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю розмістити об’єкти зовнішньої реклами відповідно до 

дозволів та схем, підтримувати їх належний естетичний, технічний стан та 
санітарне оздоблення. По закінченні терміну дії дозволів та договорів 

демонтувати об’єкти зовнішньої реклами та привести місця їх розміщення у 

належний стан або продовжити їх термін дії. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови  Табалова С.М. 

 

 
Міський голова        В. Пузаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хричова 

24-84-69 



 

       

        Додаток 1 
до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 

міської ради  
від 13 жовтня 2008 року  

№ 1589 

 

 
Список 

 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  

у вигляді односторонніх рекламних щитів розміром  
площини 3,0х6,0 м, надані рекламному агентству у формі  

товариства з обмеженою відповідальністю „Зірка ЛТД” 

 

1. На розі вул. 50 років Жовтня та вул. Яновського 
2. На боковому фасаді будинку № 60 по вул. Карла Маркса 

3. На розі вул. Медведєва та пров. Училищного 

4. По вул. Острівській (напроти кафе „Інгул”) 

5. На розі вул. Полтавської та вул. Євгена Маланюка 
6. По вул. Поповича 

7. На розі вул. Карла Маркса та вул. Великої Пермської 

8. На розі вул. Полтавської та площі Дружби народів 
9. На розі вул. Короленка та вул. Лейтенанта Шмідта 

10. По вул. Короленка (в районі автовокзалу) 

11. На розі просп. Правди та вул. Маршала Конєва 

12. На розі просп. Винниченка та площі Богдана Хмельницького 
13. На розі вул. Луначарського та вул. Медведєва 

14. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 4) 

15. На розі вул. Героїв Сталінграда та вул. Космонавта Попова 
16. На розі вул. Яновського та вул. Садової 

 

 

 
Директор адміністративного  

департаменту – заступник міського 

голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради       Л.Щербина 

 

 

 
 

 

 
 



 

Додаток 2 
до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 

міської ради  

від 13 жовтня 2008 року  
№ 1589 

 

 
Список 

 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  

у вигляді двосторонніх рекламних щитів розміром  

площин 3,0х6,0 м, надані рекламному агентству у формі  
товариства з обмеженою відповідальністю „Зірка ЛТД” 

 

1. На розі просп. Правди та вул. Мурманської (біля АЗС „Укрнафта”)  
 2. На розі вул. 50 років Жовтня та вул. Ушакова 

 3. На розі вул. Острівської та пл. Богдана Хмельницького 

4. На розі вул. Космонавта Попова та вул. Героїв Сталінграда (біля 

магазину „Август”) 
5. По вул. Карла Маркса (біля магазину „УТО”) 

6. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 62) 

7. По вул. Лейтенанта Шмідта (в районі автовокзалу) 
8. На розі просп. Правди та вул. Мурманської (біля АЗС „Альянс”) 

9. По вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 8) 

10. По вул. Полтавській (біля будинку № 73) 

11. По вул. Кропивницького (біля автомийки) 
12. По вул. 50 років Жовтня (біля магазину „Візит”) 

13. По вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 1-а) 

14. По вул. 50 років Жовтня  (біля магазину „АБВ-техніка”) 
15. На розі вул. Маршала Конєва та вул. Космонавта Попова 

16. На розі вул. Яновського та вул. Героїв Сталінграда 

17. На розі вул. Яновського та вул. 50 років Жовтня 

18. По вул. Кропивницького (біля авторинку) 
19. По вул. Кропивницького (біля автозаправної станції) 

20. По вул. Короленка (біля зупинки громадського транспорту 

„Лісопаркова”) 
21. По вул. Медведєва (перед поворотом на вул. Орджонікідзе, біля 

будинку № 3) 

 

Директор адміністративного  
департаменту – заступник міського 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Л.Щербина 

 
 



Додаток 3 

до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської 

міської ради  

від 13 жовтня 2008 року  

№ 1589 
 

 

Список 
 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  

у вигляді тристоронніх рекламних щитів розміром площин 3,0х6,0 м,  

надані рекламному агентству у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю „Зірка ЛТД” 
 

1. На розі вул. Медведєва та вул. Фрунзе 

2. На розі вул. Медведєва та вул. Шевченка 
 

 

 

Директор адміністративного  
департаменту – заступник міського 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Л.Щербина 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Додаток 4 



до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 
міської ради  

від 13 жовтня 2008 року  

№ 1589 

 
 

Список 

 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  
у вигляді двосторонніх „сіті-лайтів”, розміром площин 1,2х1,8 м, 

надані рекламному агентству у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю „Зірка ЛТД” 

 
1. Три „сіті-лайта” по пров. Василевському 

2. Три „сіті-лайта” на розі вул. 50 років Жовтня та вул. Великої 

Пермської (біля  будинку № 57) 
3. Два „сіті-лайта” біля ДЮСШ 

4. Три „сіті-лайта” по вул. Карла Маркса (біля будинку № 3/6) 

5. Два „сіті-лайта” по вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 2) 

6. Два „сіті-лайта” на розі вул. Шевченка та вул. Пашутінської 
7. Три „сіті-лайта” на площі Богдана Хмельницького 

8. Два „сіті-лайта” на розі вул. Карла Маркса та вул. Єгорова (біля 

готелю „Європа”) 
9. Два „сіті-лайта” по вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 9) 

10. На розі вул. Карла Маркса та пров. Василевському 

11. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 3/5) 

12. По вул. Євгена Маланюка (біля магазину по продажу 
автозапчастин) 

13. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 1-в) 

14. На розі вул. Шевченка та вул. Карла Маркса 
15. По вул. Шевченка (біля будинку № 15) 

16. По вул. Шевченка (біля будинку № 36) 

17. По вул. Шевченка (біля будинку № 38) 

18. По вул. Шевченка (біля будинку № 17) 
19. На розі вул. Карла Маркса та просп. Комуністичного 

20. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 8/4) 

21. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 10) 
22. По вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 1-а) 

23. По вул. Шевченка (біля будинку № 18) 

24. По вул. Шевченка (біля будинку № 13) 

25. По вул. Шевченка (біля будинку № 40) 
26. По вул. Шевченка (біля будинку № 26) 

27. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 4) 
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28. По вул. Карла Маркса (біля магазину „Практика”) 

29. На розі вул. Шевченка та вул. Луначарського 
30. На розі по вул. Шевченка та вул. Калініна 

31. По вул. Шевченка (біля будинку № 16) 

32. На розі вул. Карла Маркса та вул. Єгорова (біля магазину „Європа”) 

33. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 20) 
34. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 22/5) 

35. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 11/11, корп. 1) 

36. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 11/11) 
37. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 16/9) 

38. По вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 6) 

39. По вул. Шевченка (біля кафе „Чорна кава”) 

40. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 84) 
41. По вул. Карла Маркса (біля магазину „Подіум”) 

42. По вул. Карла Маркса (біля магазину „Фокстрот”) 

43. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 66/44) 
44. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 29) 

45. По вул. Карла Маркса (перед вул. Гоголя, з боку Центрального 

скверу) 

46. По вул. Карла Маркса (напроти площі Кірова) 
47. По вул. Карла Маркса (напроти Центрального скверу) 

48. По вул. Шевченка (напроти будинку № 24/20) 

49. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 30) 
50. По вул. Карла Маркса (перед вул. Преображенською, з боку 

Центрального скверу) 

51. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 7) 

52. На розі вул. Карла Маркса та вул. Шевченка (біля будинку                        
№ 32/34) 

53. На розі вул. Карла Маркса та вул. Шевченка (біля будинку                       

№ 11/32) 
54. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 23/13) 

55. По вул. Шевченка (біля будинку № 17/7) 

56. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 60) 

57. По вул. Карла Маркса (біля кінотеатру „Зоряний”) 
58. По вул. Шевченка (біля будинку № 18) 

 

 
Директор адміністративного  

департаменту – заступник міського 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Л.Щербина 
 

 

Додаток 5 



до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 
міської ради  

від 13 жовтня 2008 року  

№ 1589 

 
 

Список 

 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  
у вигляді односторонніх рекламних щитів розміром  

площини 3,0х6,0 м рекламного агентства „Стар” у формі  

товариства з обмеженою відповідальністю  

 
1. На розі вул. 50 років Жовтня та вул. Яновського 

2. На боковому фасаді будинку № 60 по вул. Карла Маркса  

3. На розі вул. Медведєва та пров. Училищного 
4. По вул. Острівській (напроти кафе „Інгул”) 

5. На розі вул. Полтавської та вул. Євгена Маланюка 

6. По вул. Поповича 

7. На розі вул. Карла Маркса та вул. Великої Пермської 
8. На розі вул. Полтавської та площі Дружби народів 

9. На розі вул. Короленка та вул. Лейтенанта Шмідта 

10. По вул. Короленка (в районі автовокзалу) 
11. На розі просп. Правди та вул. Маршала Конєва 

12. На розі просп. Винниченка та площі Богдана Хмельницького 

13. На розі вул. Луначарського та вул. Медведєва 

14. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 4) 
15. На розі вул. Героїв Сталінграда та вул. Космонавта Попова 

16. На розі вул. Яновського та вул. Садової 

 
 

 

Директор адміністративного  

департаменту – заступник міського 
голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Л.Щербина 

 
 

 

 

 
 

 

 

Додаток 6 



до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 
міської ради  

від 13 жовтня 2008 року  

№ 1589 

 
 

Список 

 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  
у вигляді двосторонніх рекламних щитів розміром  

площин 3,0х6,0 м рекламного агентства „Стар” у формі  

товариства з обмеженою відповідальністю  

 
1. На розі просп. Правди та вул. Мурманської (біля АЗС „Укрнафта”)  

 2. На розі вул. 50 років Жовтня та вул. Ушакова 

 3. На розі вул. Острівської та пл. Богдана Хмельницького 
4. На розі вул. Космонавта Попова та вул. Героїв Сталінграда (біля 

магазину „Август”) 

5. По вул. Карла Маркса (біля магазину „УТО”) 

6. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 62) 
7. По вул. Лейтенанта Шмідта (в районі автовокзалу) 

8. На розі просп. Правди та вул. Мурманської (біля АЗС „Альянс”) 

9. По вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 8) 
10. По вул. Полтавській (біля будинку № 73) 

11. По вул. Кропивницького (біля автомийки) 

12. По вул. 50 років Жовтня (біля магазину „Візит”) 

13. По вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 1-а) 
14. По вул. 50 років Жовтня  (біля магазину „АБВ-техніка”) 

15. На розі вул. Маршала Конєва та вул. Космонавта Попова 

16. На розі вул. Яновського та вул. Героїв Сталінграда 
17. На розі вул. Яновського та вул. 50 років Жовтня 

18. По вул. Кропивницького (біля авторинку) 

19. По вул. Кропивницького (біля автозаправної станції) 

20. По вул. Короленка (біля зупинки громадського транспорту 
„Лісопаркова”) 

21. По вул. Медведєва (перед поворотом на вул. Орджонікідзе, біля 

будинку № 3) 
 

Директор адміністративного  

департаменту – заступник міського 

голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради       Л.Щербина 

 

 

 
Додаток 7 



до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 
міської ради  

від 13 жовтня 2008 року  

№ 1589 

 
 

Список 

 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  
у вигляді тристоронніх рекламних щитів розміром площин 3,0х6,0 м 

рекламного агентства „Стар” у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю 

 
 

1. На розі вул. Медведєва та вул. Фрунзе 

2. На розі вул. Медведєва та вул. Шевченка 
 

 

 

Директор адміністративного  
департаменту – заступник міського 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Л.Щербина 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Додаток 8 



до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської 
міської ради  

від 13 жовтня 2008 року  

№ 1589 

 
 

Список 

 адрес розташування об’єктів зовнішньої реклами  
у вигляді двосторонніх „сіті-лайтів”, розміром площин 1,2х1,8 м  

рекламного агентства „Стар” у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю 

 
1. Три „сіті-лайта” по пров. Василівському 

2. Три „сіті-лайта” на розі вул. 50 років Жовтня та вул. Великої 

Пермської (біля  будинку № 57)   
3. Два „сіті-лайта” біля ДЮСШ 

4. Три „сіті-лайта” по вул. Карла Маркса (біля будинку № 3/6)  

5. Два „сіті-лайта” по вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 2) 

6. Два „сіті-лайта” на розі вул. Шевченка та вул. Пашутінської 
7. Три „сіті-лайта” на площі Богдана Хмельницького  

8. Два „сіті-лайта” на розі вул. Карла Маркса та вул. Єгорова (біля 

готелю „Європа”)  
9. Два „сіті-лайта” по вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 9)  

10. На розі вул. Карла Маркса та пров. Василівському 

11. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 3/5) 

12. По вул. Євгена Маланюка (біля магазину по продажу 
автозапчастин) 

13. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 1-в) 

14. На розі вул. Шевченка та вул. Карла Маркса 
15. По вул. Шевченка (біля будинку № 15) 

16. По вул. Шевченка (біля будинку № 36) 

17. По вул. Шевченка (біля будинку № 38) 

18. По вул. Шевченка (біля будинку № 17) 
19. На розі вул. Карла Маркса та просп. Комуністичного 

20. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 8/4) 

21. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 10) 
22. По вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 1-а) 

23. По вул. Шевченка (біля будинку № 18)  

24. По вул. Шевченка (біля будинку № 13) 

25. По вул. Шевченка (біля будинку № 40) 
26. По вул. Шевченка (біля будинку № 26) 

27. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 4) 
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28. По вул. Карла Маркса (біля магазину „Практика”) 

29. На розі вул. Шевченка та вул. Луначарського  
30. На розі вул. Шевченка та вул. Калініна  

31. По вул. Шевченка (біля будинку № 16) 

32. На розі вул. Карла Маркса та вул. Єгорова (біля магазину „Європа”)  

33. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 20) 
34. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 22/5) 

35. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 11/11, корп. 1) 

36. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 11/11) (876) 
37. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 16/9) 

38. По вул. Євгена Маланюка (біля будинку № 6) 

39. По вул. Шевченка (біля кафе „Чорна кава”) 

40. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 84) 
41. По вул. Карла Маркса (біля магазину „Подіум”) 

42. По вул. Карла Маркса (біля магазину „Фокстрот”) 

43. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 66/44) 
44. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 29) 

45. По вул. Карла Маркса (перед вул. Гоголя, з боку Центрального 

скверу) 

46. По вул. Карла Маркса (напроти площі Кірова) 
47. По вул. Карла Маркса (напроти Центрального скверу) 

48. По вул. Шевченка (напроти будинку № 24/20)  

49. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 30) 
50. По вул. Карла Маркса (перед вул. Преображенською, з боку 

Центрального скверу) 

51. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 7) 

52. На розі вул. Карла Маркса та вул. Шевченка (біля будинку                        
№ 32/34) 

53. На розі вул. Карла Маркса та вул. Шевченка (біля будинку                       

№ 11/32) 
54. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 23/13) 

55. По вул. Шевченка (біля будинку № 17/7)  

56. По вул. Карла Маркса (біля будинку № 60) 

57. По вул. Карла Маркса (біля кінотеатру „Зоряний”) 
58. По вул. Шевченка (біля будинку № 18) 

 

 
Директор адміністративного  

департаменту – заступник міського 

голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради       Л.Щербина 
 


	Про скасування дозволу на
	розміщення зовнішньої реклами
	від 13 жовтня 2008 року № 878
	Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, частиною 6                    статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                пунктом 31 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабіне...

	1. Скасувати   дозвіл  на  розміщення  зовнішньої  реклами  від 13  жовтня
	2008 року № 878, наданий РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВУ «СТАР» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
	2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                                  від 13 жовтня 2008 року № 1589 «Про визнання такими, що втратили чинність, дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та надання дозволів на роз...
	У К Р А Ї Н А

	Про визнання такими, що втратили
	чинність, дозволів на розміщення об’єктів
	зовнішньої реклами та надання дозволів
	на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
	Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 31 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 1 ст. 16 Закону України „Про рекламу”, пунктами 19, 31 Типових правил розміщення зовнішньої                         реклами, затверджених пос...
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	односторонніх рекламних щитів розміром площини 3,0х6,0 м за адресами  відповідно до додатка 1;
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	5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Табалова С.М.

