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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від « 09 » серпня 2016 року                                    №  445 
 
 

Про надання  дозволів на розміщення  

зовнішньої реклами 

ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК»   
 
 
 
 

       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 13 пункту «а» 
ст. 30, п. 6 ст. 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 16 Закону України «Про рекламу», абз. 2 п. 3, п. 19, 20 Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, враховуючи схему 
розміщення зовнішньої реклами (рекламних засобів типу «сіті-лайт» та 
«billboard» в центральній частині міста Кіровограда), затверджену рішенням 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 20 жовтня 2015 року               
№ 575, розглянувши пропозиції робочого органу (управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради) за результатом розгляду заяв 
ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК» про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами, а також дозвільної (погоджувальної) процедури 
органами, зазначеними в абзацах першому – п’ятому пункту 16 Типових 
правил, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Дати дозволи ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК»  на розміщення 

зовнішньої реклами у вигляді рекламних щитів розміром площин 3,0 х 6,0 м 
за адресами: 
по вул. Вокзальній, біля мосту (з боку ринку «Босфор»); 
на розі вул. Вокзальної та вул. Івана Олінського, з боку житлового 

будинку № 31; 
на розі вул. Вокзальної та вул. Габдрахманова, з боку супермаркету 

«АТБ»; 
по вул. Полтавській, з боку буд. № 40; 
на розі вул. Космонавта Попова та вул. Героїв України, напроти                 

буд. № 16/17; 
по вул. Поповича, біля залізничного вокзалу станції Кіровоград; 
по просп. Університетському, напроти обласної лікарні; 
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на розі вул. Юрія Олефіренка та вул. Київської, з боку машинобудівного 
коледжу. 

2. Дати дозволи ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК»  на розміщення 
зовнішньої реклами у вигляді сіті-лайтів за адресами: 
по вул. Великій Перспективній, з боку буд. № 66/44 (біля входу до 

магазину «Камелія»); 
по вул. Великій Перспективній, з боку супермаркету «АТБ»; 
на розі вул. Великої Перспективної та вул. Дворцової, з боку буд. № 29.   
3. Робочому органу видати ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК» дозволи 

на розміщення зовнішньої реклами у вигляді рекламних щитів розміром 
площин 3,0 х 6,0 м за адресами, вказаними у пункті 1 даного рішення, 
терміном на 5 років, сіті-лайтів, за адресами, вказаними у пункті 2 даного  
рішення, терміном на 1 рік. 

4. ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО РІК» розмістити зовнішню рекламу 
відповідно до дозволів та схем, підтримувати її належний естетичний та 
технічний стан, забезпечити маркуванням встановленої форми. По 
закінченню терміну дії дозволів та договорів демонтувати зовнішню рекламу 
та привести місця її розміщення у належний стан. 
 
 
 
 

Міський голова              А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хричова  24 52 36  


