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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від « 14 » лютого 2017 року                                    № 68 
 
 

____» ______________________  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 фізичною особою – підприємцем КРАВЧУКОМ 
МИКОЛОЮ ВАСИЛЬОВИЧЕМ законних вимог припису від 02 липня 2016 

року про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами в                                    

м. Кіровограді у встановлений термін, оголошення, розміщені у віснику 
Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” від 02.12.2016 р. № 48 (1496) 
та від 23.09.2016 р. № 38 (1486), 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: 
 

        Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 

ради організувати демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів у 

вигляді: 
          1) рекламного щита на розподільчій смузі по вул. Юрія Коваленка 
(«Автомойка»); 
          2) двостороннього рекламного вказівника по вул. Полтавській, з боку   
буд. № 81; 
         3) рекламної конструкції магазину «Камелія» на фасаді буд. № 44/66 по 

вул. Великій Перспективній.  
                 
 
Міський голова          А.Райкович  
 
 
 
 
 Тураєва  24 52 36    
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