
 У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від  « 25 » квітня 2017  року                                                                      № 223 

 

 

 

 

 

Про скасування дозволів на розміщення  

зовнішньої реклами від 25 серпня 2010 року  

№ 1206, 1210, 1213            
 

 

 

        Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 31 Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 грудня 2003 року № 2067, п. 10.1. Правил розміщення зовнішньої 

реклами в м. Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року № 195, враховуючи 

пропозиції управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами за заявою 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКИ ПЛЮС», 

виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

    В И Р І Ш И В: 

 

1. Скасувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами                                

від 11 серпня 2008 року № 1206, 1210, 1213, надані ТОВ «ЛІКИ ПЛЮС». 

2. Внести зміни до додатка до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 25 серпня 2010 року № 766 «Про надання 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «ЛІКИ ПЛЮС», а саме 

виключити абзаци 7, 11 та 14. 

3. Робочому органу (управлінню містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради) направити дане рішення                                           

ТОВ «ЛІКИ ПЛЮС».                                  

 

 

Міський голова          А. Райкович    
 

 

 

 

 

Хричова 24 52 36 

 



 У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від 25 серпня 2010 року          № 766 

м. Кіровоград 
 

Про надання дозволів на  

розміщення зовнішньої реклами  

ТОВ “ЛІКИ 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 9 лютого 2009 року № 195, враховуючи 

договори щодо надання в тимчасове користування місць, які перебувають у 

комунальній власності (для розташування рекламних засобів), від 21 липня 

2010 року № 2257 – 2271, розглянувши заяву товариства з обмеженою 

відповідальністю “ЛІКИ ПЛЮС”, враховуючи пропозиції управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, позитивні 

висновки відповідних служб, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Дати товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІКИ ПЛЮС” 

дозволи на розміщення зовнішньої реклами згідно з додатком 1.          

2. Робочому органу (управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради) видати дозволи на розміщення зовнішньої 

реклами товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІКИ ПЛЮС” згідно з 

додатком  терміном на 5 років. 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “ЛІКИ 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. 

  

 

 

Міський голова                    В.Пузаков 

 
Литвин 

24-84-69 

 



Додаток  

до рішення виконкому Кіровоградської 

міської ради 

від 25 серпня 2010 року № 766  

 

  

Список адрес розміщення рекламних засобів 

 

           Двосторонній рекламний вказівник розміром 1,88 х 2,75 х 0,076  м:  

                біля житлового будинку № 26 на розі вул. Героїв Сталінграда та 

Генерала Жадова; 

                між житловими будинками № 28, корп. 1 та № 30 по                                                                     

вул. Полтавській; 

      по вул. Героїв Сталінграда (перед поворотом на вул. Генерала 

Жадова); 

      біля зупинки громадського транспорту  “Автовокзал № 1” по       вул. 

Лейтенанта Шмідта; 

      біля житлового будинку № 24, корп. 1 по вул. Полтавській; 

      біля будівельного коледжу по вул. Євгена Маланюка; 

      біля будівлі п’ятої міської поліклініки по вул. Космонавта Попова; 

      напроти житлового будинку № 7/1 по вул. Космонавта Попова; 

      на розі вул. Полтавської та пров. Об’їзного (з боку житлового 

будинку № 22); 

      біля житлового будинку № 9 по вул. Євгена Маланюка; 

      на розі просп. Правди та вул. Бєляєва (з боку житлового       будинку 

№ 11); 

      за зупинкою громадського транспорту “Вулиця Полтавська” по         

вул. Полтавській. 

Двосторонній рекламний вказівник розміром 1,5 х 0,58 м –  на фасаді 

житлового будинку № 9 по вул. Євгена Маланюка. 

Двосторонній рекламний вказівник розміром 1,87 х 0,6 м – на фасаді 

житлового будинку № 11/11, корп. 1 на розі  вул. Карла Маркса та Єгорова. 

          Двосторонній рекламний щит розміром 0,95 х 0,98 х 0,04 м – біля аптеки 

по вул. Карла Маркса, 11/11, корп. 3. 

 

 

 

Директор адміністративного  

департаменту – заступник   

міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради        П.Топчій 
 


