
    
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  «03» серпня 2021 року                                                                                 № 470 

 

 

 

Про надання дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами  

ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» 
 

 
 

       Керуючись   статтями   140,   146    Конституції    України,                          

підпунктом  13  пункту "а" статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною першою статті 16 Закону України                       

«Про рекламу», пунктами 4.12., 4.13. Правил розміщення зовнішньої реклами 

в м. Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 09 лютого 2009 року № 195, враховуючи відповідні погодження 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами, розглянувши заяви 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГ 

ФАРМАЦІЯ», а також пропозиції управління містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

      1. Дати дозволи  ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ»  на розміщення зовнішньої 

реклами на фасадах будівель за адресами згідно з додатком. 

 

      2. Робочому органу (управлінню містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради)  видати ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» дозволи на 

розміщення зовнішньої реклами за адресами, зазначеними у додатку,  

терміном на 5 років. 

 

       3. ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» розмістити зовнішню рекламу відповідно 

до дозволів  та  схем,   підтримувати   їх  належний   естетичний    та   

технічний стан,    забезпечити    маркуванням    встановленої   форми.    Після     

закінчення терміну дії дозволів демонтувати зовнішню рекламу та привести 

місця їх розміщення у належний стан або продовжити їх термін дії. 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 
 

Ірина Мартинова  35 83 51  

 



 

                                                                   Додаток   

                                                                   до рішення Виконавчого комітету  

                                                                   Кропивницької міської ради  

            « 03 » серпня 2021 року  №  470 

 
 

 

 

П Е Р Е Л І К 

адрес місць розміщення об’єктів зовнішньої реклами  

ТОВ «ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ» 
 

№ 

п/п 
Адреса  Об’єкт зовнішньої реклами 

1. 2. 3. 

1. на фасаді будівлі № 81-а 

по  вул. Полтавській 

рекламна конструкція 3,30 х 2,25 м 

2. на фасаді будівлі № 81-а 

по  вул. Полтавській 

рекламна конструкція 1,60 х 2,25 м 

3. на фасаді будівлі № 81-а 

по  вул. Полтавській 

рекламний фриз розміром 10,35 х 0,95 м  

4. на фасаді будівлі № 9-д по 

вул. Космонавта Попова 

рекламний фриз розміром 13,5 х 1,20 м 

5. на фасаді будівлі № 9-д по 

вул. Космонавта Попова 

одна рекламна наліпка розміром 1,80 х 1,40 м 

та чотири розмірами 1,40 х 0,40 м 

6. на фасаді будівлі № 9-д по 

вул. Космонавта Попова 

рекламна конструкція розміром 5,40 х 2,35 м 

7. на фасаді будівлі № 4-а по 

вул. Преображенській 

дві рекламні конструкції розміром                 

1,75 х 0,85 м 

8. на фасаді будівлі № 4-а по 

вул. Преображенській 

рекламна конструкція розміром 3,00 х 1,60 м 

9. на фасаді будівлі № 4-а по 

вул. Преображенській 

рекламна конструкція розміром 1,90 х 1,60 м 

10. на фасаді будівлі № 4-а по 

вул. Преображенській 

рекламна конструкція розміром 5,50 х 0,85 м 

11. на фасаді будівлі № 4-а по 

вул. Преображенській 

рекламний двосторонній торцовий лайт-бокс 

розміром 0,7 х 0,7 м 

12. на фасаді будівлі № 4-а по 

вул. Преображенській 

рекламний фриз розміром 8,80 х 0,85 м 

13. на фасаді будівлі № 69-а 

по вул. Пашутінській 

рекламний фриз розміром 6,0 х 1,0 м 

14. на фасаді будівлі № 69-а 

по вул. Пашутінській 

рекламна конструкція розміром 2,50 х 0,40 м 

15. на фасаді будівлі № 69-а 

по вул. Пашутінській 

рекламна конструкція розміром 3,50 х 3,50 м 

16. на фасаді будівлі № 69-а 

по вул. Пашутінській 

дві рекламні конструкції розміром           

1,750 х 0,850 м 



 

2. 

Продовження додатка 

 

1. 2. 3. 

17. на фасаді будівлі № 1/121 

по вул. Сєрова 

рекламний двосторонній торцевий лайт-бокс 

розміром 0,7 х 0,7 м  

18. на фасаді будівлі № 1/121 

по вул. Сєрова 

рекламна конструкція розміром 2,0 х 2,0 м 

19. на фасаді будівлі № 1/121 

по вул. Сєрова 

рекламний фриз розміром 8,80 х 0,85 м 

 

20. на фасаді будівлі № 1-г по 

вул. Євгена Тельнова 

дві рекламні конструкції розміром            

2,50 х 2,00 м 

21. на фасаді будівлі № 1-г по 

вул. Євгена Тельнова 

дві рекламні конструкції розміром            

2,00 х 0,80 м 

22. на фасаді будівлі № 1-г по 

вул. Євгена Тельнова 

рекламний фриз розміром 8,00 х 0,70 м 

23. на фасаді будівлі № 11-б 

по вул. Пацаєва 

рекламний фриз розміром 8,0 х 0,9 м 

24. на фасаді будівлі № 11-б 

по вул. Пацаєва 

рекламна конструкція розміром 3,03 х 2,94 м 

25. на фасаді будівлі № 11-б 

по вул. Пацаєва 

рекламний двостоонній лайт-бокс розміром 

0,70 х 0,70 м  

26. на фасаді будівлі № 11-б 

по вул. Пацаєва 

двосторонній рекламний вказівник розміром 

0,70 х 0,20 м 

 
 

                                                                                        

 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури  

Кропивницької міської ради –  

головного архітектора міста     Ірина МАРТИНОВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


