
 У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від  « 20 » листопада 2017  року                                                         № 557 

 

         м. Кропивницький 
 

 

Про скасування дозволу на  

розміщення зовнішньої реклами  

від 03 грудня 2007 року № 723            
 

 

        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. Кіровограді, 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 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                  

«КОМПОЗИЦІЯ», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

    В И Р І Ш И В: 

 

1. Скасувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами                                

від 03 грудня 2007 року № 723, наданий ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПОЗИЦІЯ».     

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац п’ятий п. 1 та                               

абзац п’ятий п. 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                      

від 19 листопада 2007 року № 1474 «Про надання дозволів на розміщення 

елементів зовнішньої реклами».  

3. Внести зміни до п. 3 рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 19 листопада 2007 року № 1474 «Про надання дозволів на 

розміщення елементів зовнішньої реклами», а саме виключити слова                            

«товариству з обмеженою відповідальністю «Будекспорт». 

3. Робочому органу (управлінню містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради) направити дане рішення                                           

ТОВ «КОМПОЗИЦІЯ».                                  

 

 

Міський голова                             А. Райкович   
 

 

Тураєва 24 52 36  



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 
від „ 19 ” листопада 2007 року                         № 1474 

 

м. Кіровоград 
 

 

 

Про надання дозволів на розміщення 

елементів 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, зат-

верджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 

2067, розглянувши заяви товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий 

дім „Формула-Трейд”, філії відкритого акціонерного товариства „Державний 

експортно-імпортний банк України”, Кіровоградського регіонального 

управління філії відкритого акціонерного товариства комерційний банк 

„Надра”, товариства з обмеженою відповідальністю „Будекспорт”, суб’єкта 

підприємницької діяльності – фізичної особи Давидова І.А., дочірнього 

підприємства „Гарантія Маркет”, Кіровоградської обласної філармонії та 

враховуючи  пропозиції управління містобудування, архітектури, екології та 

земельних відносин, позитивні висновки відповідних служб, виконавчий 

комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

 1.  Дати дозволи на розміщення елементів зовнішньої реклами у вигляді : 

шести    двосторонніх    вказівників    розміром   0,9 х 0,45 м    за    

адресами  : просп. Правди, 8, вул. Героїв Сталінграда, 17, вул. Жовтневої ре-

волюції, 33, вул. Академіка Корольова, 13, вул. Комарова, 12, вул. Хаба-

ровська, 5 товариству з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Фор-

мула Трейд”; 

рекламного сіті-лайта розміром 1,2 х 0,95 м на опорі електричних мереж 

та вказівника розміром 0,5 х 1,0 м по вул. Пашутінській, 69 філії відкритого 

акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України”; 

рекламних банерів розміром 3,0 х 10,0 м на огорожі будинку № 84 

(ДТСААФ) по вул. Карла Маркса та розміром 16,0 х 32,0м на фасаді будинку 

№ 48 (магазин „Дитячий світ”) по вул. Карла Маркса Кіровоградському 

регіональному управлінню філії відкритого акціонерного товариства комер-

ційний банк „Надра”; 
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рекламного вказівника розміром 6,5 х 2,0 м на фасаді будинку № 22 по 

вул. Жовтневої революції товариству з обмеженою відповідальністю „Буд-

експорт”; 

рекламного плоту вздовж річки Інгул по вул. Острівській суб’єкту 

підприємницької діяльності – фізичній особі Давидову І.А.; 

шести   рекламних    щитів   розміром   3,0 х 6,0 м (3 шт.)  та   розміром  

4,0 х 2,0 м (3 шт) на фасаді будинку № 24а по вул. Дзержинського дочірньо-му 

підприємству „Гарантія Маркет”; 

дванадцяти   тристоронніх   рекламних   конструкцій   розміром   однієї   

площини 2,0 х 0,9 м по вул. Полтавській, вул. Євгена Маланюка, вул. Карла 

Маркса (3 шт.),    вул. 50 років   Жовтня    (2 шт.),  вул.  Героїв   Сталінграда  (2 

шт.), просп. Правди (2 шт.), вул. Жовтневої революції, вул. Степняка-

Кравчинського Кіровоградській обласній філармонії. 

 2. Робочому органу (управління містобудування, архітектури, екології та 

земельних відносин) видати  дозволи терміном на 5 років на розміщення 

елементів зовнішньої реклами у вигляді :  

шести    двосторонніх    вказівників    розміром   0,9 х 0,45 м    за    

адресами  : просп. Правди, 8, вул. Героїв Сталінграда, 17, вул. Жовтневої ре-

волюції, 33, вул. Академіка Корольова, 13, вул. Комарова, 12, вул. Хаба-

ровська, 5 товариству з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Фор-

мула Трейд”; 

рекламного сіті-лайта розміром 1,2 х 0,95 м на опорі електричних мереж 

та вказівника розміром 0,5 х 1,0 м по вул. Пашутінській, 69 філії відкритого 

акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України”; 

рекламних банерів розміром 3,0 х 10,0 м на огорожі будинку № 84 

(ДТСААФ) по вул. Карла Маркса та розміром 16,0 х 32,0 м на фасаді будинку 

№ 48 (магазин „Дитячий світ”) по вул. Карла Маркса Кіровоградському 

регіональному управлінню філії відкритого акціонерного товариства комер-

ційний банк „Надра”; 

рекламного вказівника розміром 6,5 х 2,0 м на фасаді будинку № 22 по 

вул. Жовтневої революції товариству з обмеженою відповідальністю „Буд-

експорт”; 

рекламного плоту вздовж річки Інгул по вул. Острівській суб’єкту 

підприємницької діяльності – фізичній особі Давидову І.А.; 

          шести   рекламних   щитів   розміром   3,0 х 6,0 м (3 шт.)   та   розміром  

4,0 х 2,0 м (3 шт) на фасаді будинку № 24а по вул. Дзержинського дочірньо-му 

підприємству „Гарантія Маркет”; 

дванадцяти   тристоронніх   рекламних   конструкцій   розміром   однієї   

площини 2,0 х 0,9 м по вул. Полтавській, вул. Євгена Маланюка, вул. Карла 

Маркса (3 шт.),    вул.  50 років   Жовтня  (2 шт.),   вул.   Героїв   Сталінграда   

(2 шт.), просп. Правди (2 шт.), вул. Жовтневої революції, вул. Степняка-

Кравчинського Кіровоградській обласній філармонії. 

 3. Товариству з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Форму-       

ла Трейд”, філії відкритого акціонерного товариства „Державний експортно-

імпортний банк України”, Кіровоградському регіональному управлінню філії 

відкритого акціонерного товариства комерційний банк „Надра”, товариству з 
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 обмеженою відповідальністю „Будекспорт”, суб’єкту підприємницької діяль-

ності – фізичній особі Давидову І.А., дочірньому підприємству „Гарантія 

Маркет”, Кіровоградській обласній філармонії  встановити елементи зовніш-

ньої 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  дозволу демонтувати елементи зов-

нішньої реклами та привести територію місця у належний стан або про-

довжити його термін дії. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. першого 

заступника міського голови Табалова С.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                      В.Пузаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


