
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від « 09 » липня 2019 року                                 № 391 

 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу  

на розміщення зовнішньої реклами   

ТОВ «КВАДРАТ-ПЛЮС»  

        

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 6                  

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,         

пунктами 19, 20, 22 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня                  

2003 року № 2067, пунктами 4.9., 4.15. Правил розміщення зовнішньої                           

реклами в м. Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 09 лютого 2009 року № 195,                                                   

у зв’язку з невідповідністю оформлення поданих документів                      

встановленим вимогам, розглянувши  заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВАДРАТ-ПЛЮС» та пропозиції управління 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького як 

робочого органу про відмову у наданні дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
 

В И Р І Ш И В: 

 
 

      Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КВАДРАТ-ПЛЮС» у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами у 

вигляді двох рекламних конструкцій розмірами 9,0 х 0,7 м та 1,14 х 2,6 м на 

фасаді буд. № 10 по вул. Юрія Олефіренка. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ  
 
 

 

 
 

 

 
Ірина Мартинова 24 95 85  

 

 



 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

Управління містобудування та архітектури 

25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35 

arkh@krmr.gov.ua 
 

 

 

 

Виконавчому органу ради 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до проекту рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького «Про відмову у наданні дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами ТОВ «КВАДРАТ-ПЛЮС» 

 

Розглянувши заяву ТОВ «КВАДРАТ-ПЛЮС» щодо надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами у вигляді двох рекламних конструкцій  

розмірами 9,0 х 0,7 м та 1,14 х 2,6 м на фасаді буд. № 10 по вул. Юрія 

Олефіренка, пропонуємо прийняти рішення щодо відмови у наданні дозволу, 

виходячи з наступного. 

Відповідно до пункту 4.9. Правил розміщення зовнішньої реклами в                  

м. Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого комітету Міської 

ради від 09 лютого 2009 року № 195 (далі – Правила), дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами погоджується з власником місця або уповноваженим ним 

органом (особою) та управлінням містобудування та архітектури. 

Згідно з пунктом 4.15. Правил у наданні дозволу може бути відмовлено 

у разі, коли: оформлення поданих документів не відповідає встановленим 

вимогам; у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості. 

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. 

 Подані заявником примірники дозволів не містять погоджень власників 

місць розміщення зовнішньої реклами та управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького.  

 

 

 

Т.в.о. начальника управління –  

головного архітектора міста      І.МАРТИНОВА  

 

 
 

 

 
 

Ганна Хричова 24 52 36 
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