
 УУ К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від «____» ___________ 2017 року             №  ______ 
 
 

____» ______________________  201_ року                              № ________ 

 
 

Про демонтаж самовільно  

розміщених рекламних засобів  
 
 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», розділом 13 Правил розміщення 

зовнішньої реклами в м. Кіровограді, затверджених рішенням виконавчого 

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

враховуючи невиконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПОЗИЦІЯ» у встановлений термін законних 

вимог припису від 18 січня 2017 року про усунення порушень Правил 

розміщення зовнішньої реклами в м. Кіровограді, а також пропозиції 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

щодо демонтажу самовільно розміщених рекламних засобів, виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради 
     

 

    В И Р І Ш И В: 

 

1. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради організувати демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів у 

вигляді десяти сіті-лайтів ТОВ «КОМПОЗИЦІЯ» згідно з додатком. 

2. Кіровоградському комунальному підприємству електричних мереж 

зовнішнього освітлення «Міськсвітло» виконати роботи по демонтажу 

рекламних засобів, зазначених у додатку, з подальшим їх зберіганням 

протягом одного місяця з дати проведення відповідних робіт. 

            
                 

 

Міський голова          А.Райкович  
 

 

 

 

 

 

 

 

Хричова  24 52 36   



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

від «___»________ 2017  № _____ 

  

 
 

ПЕРЕЛІК 

місць (адрес) розміщення рекламних засобів 

у  вигляді сіті-лайтів ТОВ «КОМПОЗИЦІЯ» 

 

№ 

п/п 
Місця розміщення (адреси) рекламних засобів 

1 2 

1. Вул. Велика Перспективна, з боку буд. № 62 (за зупинкою громадського 

транспорту)  

2. Вул. Велика Перспективна, напроти міжміського переговорного пункту 

(біля зупинки громадського транспорту) 

3. Вул. Преображенська, біля будинку № 2 (Будинок побуту)  

4. На розі вул. Великої Перспективної та вул. Шевченка, з боку житлового 

будинку № 32/34  

5. Вул. Велика Перспективна, з боку житлового будинку № 47/16, ближче 

до супермаркету „Сільпо” 

6. Вул. Велика Перспективна, з боку житлового будинку № 47/16  

7. Вул. Велика Перспективна, з боку житлового будинку № 47/16 (біля 

магазину „Адідас”)  

8. На розі вул. Великої Перспективної та вул. Преображенської, з боку 

готелю „Київ” 

9. На розі вул. Великої Перспективної та вул. Архітектора Паученка, з 

боку ТЦ „Манхеттен” 

10. На розі вул. Великої Перспективної та вул. Гоголя, з боку скверу 

„Центральний”  
  

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури  

Кіровоградської міської ради –  

головний архітектор міста        В.Мездрін  

 


