УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 08 листопада 2012 року

№ 933

Про надання дозволів на розміщення
зовнішньої реклами ТОВ „ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС”
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, 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
погодження власників місць розміщення рекламних засобів, договір щодо
надання у тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній
власності (для розташування рекламних засобів), від 10 вересня 2012 року
№ 3492, пропозиції управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради, розглянувши заяви ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС”, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1.
Дати
дозволи
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС” на розміщення зовнішньої
реклами згідно з додатком.
2. Робочому органу (управління містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради) видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС” дозволи на розміщення
зовнішньої реклами.
3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВЕРЕСЕНЬ
ПЛЮС” розмістити зовнішню рекламу відповідно до дозволів та схем,
підтримувати її належний естетичний, технічний стан та санітарне
оздоблення. По закінченні терміну дії дозволів демонтувати зовнішню
рекламу та привести місця її розміщення у належний стан або продовжити
термін дії дозволів та договору.
Міський голова
Хричова 24 52 36

О. Саінсус

Додаток
до рішення виконкому
Кіровоградської міської ради
від 08 листопада 2012 року № 933

ПЕРЕЛІК
рекламних засобів (вид), місць їх розміщення (адреса),
терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Вид рекламного засобу

Місце розташування
рекламного засобу (адреса)

2
3
Два рекламні банери
На фасаді торгового
розміром 7,460 х 0,600 м павільйону (3 в) по
та 6,540 х 0,600 м
вул. Кільцевій, 63
На фасаді торговельного
комплексу по
Рекламний банер
вул. Яновського, з боку ринку
розміром 3,700 х 0,500 м „Європейський”
На фасаді нежитлового
Два рекламні банери
приміщення (павільйону) біля
розміром 5,200 х 0,580 м будинку № 25 по
та 2,00 х 0,580 м
просп. Університетському
Два рекламні банери
На фасаді торговельного
розміром 2,020 х 0,900 м павільйону (поз. В) по
та 2,040 х 0,960 м
вул. 50 років Жовтня
Рекламний щит
На фасаді нежитлової будівлі
розміром 2,000 х 0,960 м № 11-б по вул. Волкова
Рекламний щит
На фасаді торговельного
розміром 1,650 х 2,100 м павільйону на розі
та банер розміром 4,500 вул. Полтавської та
х 0,450 м
Кропивницького
На фасаді комплексу
громадського призначення та
комерційного використання
(нежитлове приміщення)
Рекламний щит
№ 25-б по вул. 50 років
розміром 2,000 х 1,400 м Жовтня

Термін дії
дозволу на
розміщення
зовнішньої
реклами
4
До 31 грудня
2012 року

До 20 серпня
2013 року

До 01 квітня
2013 року
До 01 грудня
2012 року
До 01 грудня
2012 року

До 04 грудня
2012 року

До 01
березня 2013
року

2

1

8.

9.
10.

2
Рекламні щити розміром
1,200 х 2,000 м, 2,370 х
2,000 м, 2,700 х 2,000 м,
та три рекламні щити
розміром 2,900 х 2,000 м
Рекламні засоби (щити,
банери) розміром 12,500
х 2,090 м, 12,800 х 2,090
м, 5,920 х 2,480 м, 0,900
х 0,620 м, 12,500 х 2,870
м, 12,800 х 2,870 м, 0,900
х 0,620 (три шт.)
Рекламний щит
розміром 1,700 х 1,675 м

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

3

Продовження додатка
4

На фасаді комплексу по
вул. Дніпровській, 93

До 01 жовтня
2014 року

На фасаді нежитлової будівлі
№ 25-а по вул. Лінія 6
На фасаді будинку № 7,
корп. 3 по вул. Бєляєва

До 01 серпня
2012 року
До 01 лютого
2014 року

В.Мездрін

