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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від  25 жовтня  2016 року                                 № 566 

 
 

Про демонтаж самовільно  
встановлених 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 оголошення, розміщені в офіційному видавництві 
Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” від 08.07.2016 р. № 27 (1475) 
та від 29.07.2016 р. № 30 (1478), а також пропозиції управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради щодо 
демонтажу 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 встановлених рекламних засобів: 

у вигляді малогабаритних виносних рекламних щитів по вул. Великій 
Перспективній («Столична ювелірна фабрика», «Популярные игровые 
приставки», «GLOBAL CREDIT», «GYM life», «LUWAK», «Vodafone», 
«Турагенція «TEZ tour», «Стиль взуття», «Салон рукоділля «Острів 
Майстрів», «Магазин конструкторів «КУБИК», «Золото Срібло», 
«Комфортное белье «Lady Bird», «Купівля продаж оренда нерухомості», 
«Ремонт взуття», «Страхова група TAC», «Фото», «Джинси сток», «Кредит», 
«Возми с собой кофе и чай», «Coffe House», «Натуральная косметика из 
Болгарии», «Товары для будущих мам», біля магазину «Малишандія», 
«МсFoxy», «Молочный коктейли», «Ксерокс», «Справжній 3G», «Чай, кава», 
«Ассоль», «Essence Perfumum», «Перукарня», «Королівство повітряних 
кульок»); по вул. В’ячеслава Чорновола («Термінове виготовлення печаток та 
штампів», «Канцтовари», «Полиграфические услуги»);  по вул. Дворцовій 
(«Обмін валют «Артембанк», конструкція у вигляді морозива); 

у вигляді рекламних щитів по вул. Космонавта Попова, з боку ринку 
«Август» («Трудоустройство»); по вул. Героїв України, біля заправки 
«WOG» («СТО»); по вул. Великій Перспективній («Нотаріус»); 



 

 

                                                        2 
у вигляді рекламних банерів на огорожах по вул. Великій 

Перспективній («Просто позика», «Швидко потрібні гроші?», «Кріплення», 
«МсFoxy»); вздовж вул. Соборної;  

у вигляді рекламного банера на фасаді буд. № 47/16 по                               
вул. Преображенській («Укрзолото» та «Zarina»); 

у вигляді рекламної конструкції по шосе Олександрійському, біля 
зупинки громадського транспорту («Малібу»); 

у вигляді рекламного щита ТОВ «Оптторг-15» (магазин «Продукти-9») 
на фасаді будинку № 10/14 по вул. Шульгиних у разі невиконання у 
встановлений термін відповідного припису робочого органу. 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради організувати демонтаж самовільно розміщеного рекламного засобу на 
фасаді  
        3. Доручити спеціалізованій інспекції Кіровоградської міської ради 
здійснити демонтаж зазначених у абзаці 2 пункту 1 даного рішення   
малогабаритних виносних рекламних щитів.  
          4. Відділу по роботі із засобами масової інформації забезпечити 
оприлюднення даного рішення у віснику Кіровоградської міської ради 
«Вечірня газета» та на офіційній сторінці Кіровоградської міської ради в 
мережі Інтернет. 
          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 
 
 
 
 
Міський голова          А.Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тураєва  24 52 36    


