
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 

від 23 липня 2019 року                            № 426 
 

 

Про скасування дозволу  на  

розміщення зовнішньої реклами  

від 22 липня 2014 року № 1640  

 

     Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, частиною 6 статті 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 31 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, пунктом 10.1. 

Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому, затверджених 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 09 лютого 2009 року № 195, 

розглянувши заяву фізичної особи-підприємця ТІМОНІНОЇ ТЕТЯНИ  

ІВАНІВНИ, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

 

    В И Р І Ш И В: 
 
 

     1. Скасувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами від 22 липня              

2014 року № 1640, наданий фізичній особі-підприємцю ТІМОНІНІЙ ТЕТЯНІ 

ІВАНІВНІ. 

 

2.  Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету міської 

ради від 22 липня 2014 року № 352 «Про надання дозволів  на розміщення 

зовнішньої реклами фізичній особі-підприємцю ТІМОНІНІЙ Т.І.» та 

викласти його у наступній редакції: «1. Дати дозвіл фізичній                            

особі – підприємцю ТІМОНІНІЙ ТЕТЯНІ ІВАНІВНІ на розміщення 

зовнішньої реклами у вигляді рекламної конструкції розміром 5,80 х 1,00 м 

на фасаді будинку № 70 по вул. Вокзальній». 

 

3. Внести зміни до пунктів 2, 3 рішення виконавчого комітету міської 

ради від 22 липня 2014 року № 352 «Про надання дозволів  на розміщення 

зовнішньої реклами фізичній особі-підприємцю ТІМОНІНІЙ Т.І.», а саме 

слова «дозволи», «дозволів», «схем» замінити на «дозвіл», «дозволу», 

«схеми».  

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів ради              Олександр МОСІН   
 

Ірина Мартинова 24 95 85  
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