УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 26 квітня 2016 року

№ 275

Про відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами
ТОВ «УКРРЕКЛАМА»

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 6 ст. 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», абз. 2 п. 3 Типових
правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (далі – Типові правила),
розглянувши пропозиції робочого органу (управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради) за результатом розгляду заяв
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРРЕКЛАМА»
від 07.04.2016 р. про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, а
також дозвільної (погоджувальної) процедури органами, зазначеними в
абзацах першому – п’ятому пункту 16 Типових правил, виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРРЕКЛАМА» у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами у
вигляді рекламних щитів розмірами 3,0 х 6,0 м за адресами:
вул. Кропивницького;
вул. Вокзальна, напроти супермаркету «АТБ»;
вул. Острівська, з боку буд. № 6;
вул. Соборна, з боку буд. № 19;
на розі вул. Героїв України та вул. Курганної, з боку парку;
вул. Преображенська, з боку буд. № 2;
вул. Романа Шухевича, з боку автовокзалу;
просп. Винниченка, з боку річки Інгул;
на розі вул. Академіка Тамма та вул. Соборної, з боку підземного
переходу;
на розі просп. Винниченка та вул. Декабристів, за будівельною огорожею;
на розі вул. Преображенської та вул. В’ячеслава Чорновола;
площа Дружби народів, з боку буд. № 6;
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на розі вул. Євгена Тельнова та вул. Вокзальної, з боку буд. № 1-а;
на розі просп. Винниченка та вул. Віктора Чміленка, біля зупинки
громадського транспорту;
на розі вул. Короленка та вул. Панаса Михалевича (Профінтерна);
на розі вул. Острівської та пров. Василівського;
вул. Поповича.

Міський голова

Хричова 24 52 36
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