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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 17 травня  2012 року                                  № 407 

 
 
 

Про демонтаж самовільно  
розміщених рекламних засобів  
ТОВ „ЛІКИ ПЛЮС” 
 
 

       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, розділом 13 Правил розміщення 
зовнішньої реклами в м. Кіровограді, затверджених рішенням виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 9 лютого 2009 року № 195,  
враховуючи приписи про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої 
реклами та акти огляду технічного стану рекламних засобів від 2 листопада 
2011 року, від 26 липня 2011 року,  від 15 липня 2011 року, а також пропозиції 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

     
 

    В И Р І Ш И В: 
 

       1. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради організувати демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів 
товариства з обмеженою відповідальністю „ЛІКИ ПЛЮС” згідно з додатком.  
       2. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради направити дане рішення товариству з обмеженою відповідальністю 
„ЛІКИ ПЛЮС”.    
         
 

 
 
Міський голова                                      О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
Тураєва 24 52 36 
         
                                                                                             



 

             Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради  

        від 17 травня 2012 року 
        № 407  
 

 
 

Перелік  
самовільно встановлених рекламних засобів  
ТОВ „ЛІКИ ПЛЮС”, які підлягають демонтажу 

 
 

№ 
п/п 

Вид 
рекламного 
засобу 

Місце розташування рекламного засобу 

1 2 3 

1. вказівник 
на розі вул. Тимірязєва та Пашутінської, біля будинку       
№ 53/67 

2. вказівник на розі вул. Пашутінської та Дзержинського 

3. 

виносний 
рекламний 
щит по вул. Тимірязєва, біля будинку № 64 

4. вказівник по вул. Героїв Сталінграда, з боку житлового будинку № 4 
5. вказівник на розі вул. Арсенія Тарковського та Дворцової 
6. вказівник по вул. Академіка Корольова напроти дитячого садка 

7. 

виносний 
рекламний 
щит по вул. Академіка Корольова, біля будинку № 25/6 

8. вказівник 
по вул. Великій Перспективній, біля магазину „Книжковий 
світ” 

9. вказівник на розі вул. Гоголя та провулка Декабристів 
10. підвіс по вул. Тимірязєва, біля будинку № 64 
11. вказівник на розі вул Червонозорівської та Короленка 
12. вказівник на розі вул. Єгорова та Арсенія Тарковського 
13. вказівник на розі вул. Арсенія Тарковського та Гагаріна 
14. вказівник на розі вул. Червонозорівської та Севастопольської 
15. вказівник на розі вул. Гагаріна та Кірова 
16. вказівник на розі вул. Тимірязєва та Арсенія Тарковського 
17. вказівник на фасаді будинку № 9 по вул. Кірова 
18. підвіс по вул. Червонозорівській, біля будинку № 40 
19. підвіс по вул. Кірова, біля будинку № 9 

20. 

виносний 
рекламний 
щит по вул. Кірова, біля будинку № 9 
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21. 

виносний 
рекламний 
щит по вул. Тимірязєва, біля будинку № 42 

22. підвіс по вул. Тимірязєва, біля будинку № 42 
23. вказівник на розі вул. Арсенія Тарковського та Шевченка 

24. вказівник 
на розі вул. Великої Перспективної та проспекту 
Комуністичного 

25. вказівник по вул. Кірова, напроти будинку № 45 

26. вказівник 
на розі вул. Арсенія Тарковського та проспекту 
Комуністичного 

27. вказівник на розі вул. Волкова та Академіка Корольова 

28. 
два 
вказівники по вул. Волкова, біля будинку № 26, корп. 1 

29. вказівник по вул. Червонозорівській, біля аптеки "Ліки плюс" 

30. 
три 
вказівники по вул. Жовтневої революції, біля будинку № 37/16 

31. 
два 
вказівники по вул. Жовтневої революції, біля будинку № 20/1 

32. 
два 
вказівники по вул. Жовтневої революції, біля будинку № 16 

33. вказівник на фасаді будинку № 31 по вул. Жовтневої революції 
34. вказівник по вул. Жовтневої революції, біля будинку № 31 
35. вказівник по вул. Генерала Родимцева, біля будинку № 100 
36. вказівник на розі вул. Червонозорівської та Варшавської 
37. вказівник на фасаді будинку № 15 по вул. Добровольського 

38. 
два 
вказівники на розі вул. Короленка та Ярославської 

39. вказівник по вул. Добровольського, біля будинку № 15 

40. вказівник 
по вул. Космонавта Попова, біля входу до 5-ої міської 
поліклініки 

41. 
два 
вказівники по вул. Маршала Конєва, біля житлового будинку № 15 

42. вказівник по вул. Генерала Жадова, напроти магазину АТБ 

43. вказівник 
по вул. Генерала Жадова, біля будинку № 24, корп. 2       
(за зупинкою громадського транспорту) 

44. 

виносний 
рекламний 
щит по вул. Добровольського, біля будинку № 15 

45. 

виносний 
рекламний 
щит по вул. Варшавській, біля будівлі № 2-м 

46. вказівник 
на фасаді будинку № 7, корп. 1 з боку вул. Космонавта 
Попова 

47. вказівник на фасаді будівлі № 9, корп.1 по вул. Космонавта Попова 
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48. вказівник по вул. Космонавта Попова, біля будівлі № 9, корп. 1 
49. вказівник по вул. Космонавта Попова, біля будинку № 20/1 

50. підвіс 
над проїжджою частиною, біля будинку № 13, корп. 2      
по вул. Космонавта Попова 

51. вказівник по вул. Бєляєва 
 
 
 
 
 
 

Начальник управління 
містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради – 
головний архітектор міста                                                                   В. Мездрін  
 


