УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 15 грудня 2014 року

№ 626

Про надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
КОРПОРАЦІЇ "ХХІ СТОЛІТТЯ"
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 13 п. "а"
ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
п. 1 ст. 16 Закону України "Про рекламу", п. 19 Типових правил розміщення
зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2003 року № 2067, п. 4.12., 4.13. Правил розміщення зовнішньої
реклами в м. Кіровограді, затверджених рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року № 195, враховуючи
відповідні погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами,
розглянувши заяву КОРПОРАЦІЇ "ХХІ СТОЛІТТЯ", пропозиції управління
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Дати дозвіл КОРПОРАЦІЇ "ХХІ СТОЛІТТЯ" на розміщення
зовнішньої реклами на території парку імені 50 років Жовтня по
просп. Правди, 28, а саме:
двох рекламних банерів (А1, А2) розмірами 1,300 х 3,100 м та два (В1,
В2) розмірами 2,060 х 1,200 м на естраді;
двох рекламних банерів (площини А, Б) розмірами 5,250 х 0,760 м на
огорожі атракціону "Автодром";
рекламного щита розміром 7,380 х 0,550 м на огорожі дитячого
майданчика "Рошен";
рекламного щита розміром 6,000 х 0,550 м на огорожі дитячого
майданчика "Живчик";
двох рекламних банерів розмірами 3,870 х 0,800 м (площина Б)
та 5,880 х 0,850 м (площина А) на огорожі атракціону "Веселі гірки";
шістьох банерів розмірами 1,850 х 2,300 м на огорожі атракціону
"Стела";
двох рекламних банерів розмірами 7,050 х 0,530 м (площина А)
та 6,600 х 0,530 м (площина Б) на огорожі атракціону "ДЗД";
рекламного банера розміром 6,320 х 1,560 м на огорожі атракціону
"Орбіта";

2
двох банерів розмірами 6,330 х 1,560 м (площина А) та 6,340 х 1,600 м
(площина Б) на огорожі атракціону "Колесо огляду";
рекламного банера розміром 8,500 х 0,700 м на огорожі атракціону
"Вогні цирку";
двох банерів розмірами 5,27 х 2,00 м (площина Б) та 4,98 х 2,00 м
(площина А) на огорожі спортивної зони.
2. Робочому органу (управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради) видати КОРПОРАЦІЇ "ХХІ СТОЛІТТЯ" дозвіл
на розміщення зовнішньої реклами за вищезазначеною адресою терміном на
5 років.
3. КОРПОРАЦІЇ "ХХІ СТОЛІТТЯ" розмістити зовнішню рекламу
відповідно до дозволу та схеми, підтримувати її належний естетичний,
технічний стан та санітарне оздоблення. По закінченні терміну дії дозволу
демонтувати зовнішню рекламу та привести місця її розміщення у належний
стан або продовжити термін дії дозволу.
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