
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від  « ______ » __________________ 2020 року                                                          № ______ 
 

Про демонтаж самовільно  

розміщених рекламних засобів  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування                           

в Україні», розділом 13 Правил розміщення зовнішньої реклами                         

в місті Кропивницькому, затверджених рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 09 лютого 2009 року № 195, враховуючи невиконання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕАТИВНЕ 

БЮРО ОРІЄНТИР» законних вимог припису від 06 липня 2020 року                  

№ 20-1634 про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами в 

м. Кропивницькому у встановлений термін, а також пропозиції управління 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького щодо 

демонтажу самовільно розміщених рекламних засобів, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 В И Р І Ш И В: 

 

       1. Управлінню містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького організувати демонтаж самовільно розміщених рекламних 

засобів згідно з додатком. 

 

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького виконати роботи по демонтажу рекламних засобів з 

подальшим їх зберіганням протягом одного місяця з дати проведення 

відповідних робіт. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

            

 

Міський голова                                                 Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Мартинова 35 83 51  



 

 

 

 

Додаток 

                                                                       до рішення Виконавчого комітету                       

                                                                       Міської ради міста Кропивницького 

                        «____» ________ 2020 року   № _____ 

 
 

                                                            ПЕРЕЛІК  

самовільно встановлених рекламних засобів  

   ТОВ «КРЕАТИВНЕ БЮРО ОРІЄНТИР»,  

які підлягають демонтажу 
 

№ п/п Адреса розташування рекламного засобу 

1 2 

1. Зовнішня реклама на зупинці громадського транспорту 

«Супермаркет «Сільпо», напроти  супермаркету «Сільпо» по              

вул. Великій Перспективній 

2. Зовнішня реклама у вигляді чотирьох тристоронніх рекламних 

урн по вул. Юрія Коваленка, біля входу до супермаркету 

«Велмарт» 

3. Зовнішня реклама у вигляді восьми тристоронніх рекламних урн 

по вул. Набережній  

4. Зовнішня реклама на зупинці громадського транспорту 

«Супермаркет «Велмарт» по вул. Юрія Коваленка, 2-а, з боку 

гіпермаркету «Велмарт» 

 

 

Т.в.о. начальника управління  

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького –  

головного архітектора міста                                       Ірина МАРТИНОВА  

 


