
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  « ____ » _______________ 2021 року                                                                   № ______ 
 

 

 

Про демонтаж рекламних щитів  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування                           

в Україні», розділом 13 Правил розміщення зовнішньої реклами                         

в місті Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 09 лютого 2009 року № 195, враховуючи невиконання у 

встановлений термін законних вимог приписів від 29 червня 2021 року про 

усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами в місті 

Кропивницькому, а також пропозиції управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради  

 

 В И Р І Ш И В: 

 

        1. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради організувати демонтаж рекламних щитів розміром площин 3,0 х 6,0 м 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРРЕКЛАМА» 

за адресами згідно з додатком. 

 

  2. Рекомендувати управлінню патрульної поліції в Кіровоградській 

області управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснити 

заходи щодо забезпечення громадського порядку під час проведення робіт з 

демонтажу вищезазначених рекламних засобів.  

            

 

 

Міський голова                                                 Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ірина Мартинова 35 83 51   

 



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

«____» _______ 2021 року № ____ 

 

 

 

АДРЕСИ  

місць розміщення рекламних щитів,  

які підлягають демонтажу 

 

№ 

з/п 
Адреса місця розміщення рекламного щита 

1 на розі вул. Преображенської та вул. В’ячеслава Чорновола   

2 вул. Романа Шухевича, з боку автовокзалу 

3 вул. Преображенська, з боку будинку № 2 

4 просп. Винниченка, з боку річки Інгул 

5 вул. Вокзальна, напроти супермаркету «АТБ» 

6 вул. Соборна, з боку будинку № 19  

7 на розі вул. Євгена Тельнова та вул. Вокзальної, з боку будинку № 1-а 

8 на розі пров. Василівського та вул. Острівської, біля річки Інгул 

9 вул. Поповича, біля залізничного вокзалу 

10 вул. Острівська, з боку будинку № 6 

11 на розі вул. Героїв України та вул. Курганної, з боку парку 

12 на розі просп. Винниченка та вул. Віктора Чміленка, біля зупинки  

13 на розі вул. Короленка та вул. Панаса Михалевича 

14 на розі вул. Соборної та вул. Академіка Тамма, з боку підземного 

переходу 

15 площа Дружби народів, з боку будинку № 6 

16 на розі просп. Винниченка та вул. Володимира Панченка, за огорожею 

 

 

Т.в.о. начальника управління  

містобудування та архітектури  

Кропивницької міської ради –  

головного архітектора міста           Ірина МАРТИНОВА  
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