УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «____»_____________ 2017 року

№ ______

Про скасування дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
від 05 лютого 2008 року № 745
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ч. 6 ст. 59 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", п. 31 Типових правил розміщення
зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2003 року № 2067, п. 10.1. Правил розміщення зовнішньої
реклами в м. Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року № 195, враховуючи
пропозиції управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської
ради про скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами за заявою
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Скасувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами від 05 лютого
2008 року № 745, наданий ВАТ «Концерн Галнафтогаз».
2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац 6 п. 1 та
абзац 6 п. 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
від 29 січня 2008 року № 50 «Про надання дозволів на розміщення об’єктів
зовнішньої реклами».
3. Внести зміни до п. 3 рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 29 січня 2008 року № 50 «Про надання дозволів на
розміщення об’єктів зовнішньої реклами», а саме виключити слова
«ВАТ «Концерн Галнафтогаз».
3. Робочому органу (управлінню містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради) направити дане рішення ПАТ «КОНЦЕРН
ГАЛНАФТОГАЗ».
.
Міський голова
Хричова 24 52 36

А.Райкович

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 29 січня 2008 року

№ 50

Про надання дозволів на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 31 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 1 ст. 16 Закону України „Про
рекламу”, п. 19 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року
№ 2067, розглянувши заяви приватного підприємства „Олена Капустян”, дочірнього підприємства „Гарантія – Маркет”, приватного підприємця Марченка С.А., Стадникової Т.В., відкритого акціонерного товариства „Концерн
Галнафтогаз”, товариства з обмеженою відповідальністю „Українська гірничометалургійна компанія –Дніпропетровськ” та враховуючи пропози-ції
управління містобудування, архітектури, екології та земельних відносин,
позитивні висновки відповідних служб, виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозволи на розміщення об’єктів зовнішньої реклами у
вигляді :
п’яти вказівників розміром 1,7 х 0,6 м на розі вул. Луначарського –
вул. Гоголя, вул. Калініна – просп. Винниченка (2 шт.), вул. Декабрис-тів
– просп. Винниченка, вул. Декабристів – вул. Гоголя приватному підприємству „Олена Капустян”;
рекламної стели діаметром 5,0 м біля будинку № 24-а по вул. Дзержинського дочірньому підприємству „Гарантія – Маркет”;
рекламного щита розміром 3,0 х 6,0 м по вул. Металургів в селищі Новому приватному підприємцю Марченку С.А.;
двох рекламних щитів розміром 1,0 х 2,0 м по вул. Великій Пермській, 65/16 та вул. Валентини Терешкової, 62 Стадниковій Т.В.;

2
рекламної мачти розміром 1,5 х 5,4 м по вул. Жовтневої революції, 14-а
відкритому акціонерному товариству „Концерн Галнафтогаз”;
двостороннього рекламного щита розміром 3,0 х 6,0 м по вул. Мурманській, 4 товариству з обмеженою відповідальністю „Українська гірничометалургійна компанія – Дніпропетровськ”.
2. Робочому органу (управління містобудування, архітектури, екології та
земельних відносин) видати дозволи терміном на 5 років на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами у вигляді :
п’яти вказівників розміром 1,7 х 0,6 м на розі вул. Луначарського –
вул. Гоголя, вул. Калініна – просп. Винниченка (2 шт.), вул. Декабрис-тів
– просп. Винниченка, вул. Декабристів – вул. Гоголя приватному підприємству „Олена Капустян”;
рекламної стели діаметром 5,0 м біля будинку № 24-а по вул. Дзержинського дочірньому підприємству „Гарантія – Маркет”;
рекламного щита розміром 3,0 х 6,0 м по вул. Металургів в селищі Новому приватному підприємцю Марченку С.А.;
двох рекламних щитів розміром 1,0 х 2,0 м по вул. Великій Пермській, 65/16 та вул. Валентини Терешкової, 62 Стадниковій Т.В.;
рекламної мачти розміром 1,5 х 5,4 м по вул. Жовтневої революції, 14-а
відкритому акціонерному товариству „Концерн Галнафтогаз”;
двостороннього рекламного щита розміром 3,0 х 6,0 м по вул. Мурманській, 4 товариству з обмеженою відповідальністю „Українська гірничометалургійна компанія – Дніпропетровськ”.
3. Приватному підприємству „Олена Капустян”, дочірньому підприємству „Гарантія - Маркет”, приватному підприємцю Марченку С.А., Стадниковій Т.В., ВАТ „Концерн Галнафтогаз”, ТОВ „Українська гірничометалургійна компанія – Дніпропетровськ” встановити об’єкти зовнішньої
реклами відповідно до схеми, підтримувати їх належний технічний стан та
санітарне оздоблення, упорядковувати прилеглу територію та утримувати її у
належному санітарному стані, укласти договори з КП „Міськсвітло” на їх
освітлення. По закінченні
терміну дії дозволів демонтувати елементи
зовнішньої реклами та привести територію місця у належний стан або
продовжити їх термін дії.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. першого
заступника міського голови Табалова С.М.
Міський голова
Крупнік
24-84-69

В.Пузаков

