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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від 24 грудня  2013 року      № 729 
 

 
Про надання згоди на передачу зупиночних  
навісів з елементами зовнішньої реклами типу  
„сіті-лайт” на території  м. Кіровограда з  
балансу КП „Міськреклама”  на баланс  
КП  „Кіровоград-Універсал 2005” 
 
      Керуючись ст. 140, 143 Конституції України, підпунктом 1 п. “а” ст. 29, 
ст. 60 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 “Про 
управління майном, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда”, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

В И Р І Ш И В: 
 

        1.  Дати згоду на передачу зупиночних навісів з елементами зовнішньої 
реклами типу „сіті-лайт” на території м. Кіровограда з балансу                         
КП „Міськреклама” на баланс КП  „Кіровоград-Універсал 2005” згідно з 
додатком. 
 2. Ліквідаційній комісії з питань припинення юридичної особи – 
комунального підприємства „Міськреклама” передати зазначені у додатку 
зупиночні навіси з елементами зовнішньої реклами типу „сіті-лайт” на 
території м. Кіровограда на баланс комунального підприємства                
„Кіровоград-Універсал 2005” згідно з чинним законодавством.  
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 11 червня 2013 року № 340 „Про 
погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради „Про надання 
згоди на передачу зупиночних навісів з елементами зовнішньої реклами типу 
„сіті-лайт” на території м. Кіровограда з балансу КП „Міськреклама” на 
баланс КП „Кіровоград-Універсал 2005”. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В. М.    
 
 
Міський голова          О. Саінсус  
 
 
Карпова  24 62 64 



 

             
Додаток  
до рішення виконкому Кіровоградської 
міської ради  
24 грудня  2013 № 729  

 
 
 

Перелік  
місць розміщення  зупиночних навісів з елементами зовнішньої реклами  

типу „сіті-лайт” на території м. Кіровограда  
 

№ 
п/п 

Місце розміщення  
зупиночного навісу  

(назва зупинки колишня)  

Місце розміщення  
зупиночного навісу  

(оновлена назва зупинки ) 
1 Зупинка „Вул. Полтавська” Зупинка „Вул. Полтавська”  

2 Зупинка „Вул. Велика Пермська” Зупинка „Апеляційний суд”  

3 Зупинка „Кінотеатр „Погляд” Зупинка „Вул. Васнєцова”  

4 Зупинка „Кінотеатр „Погляд” Зупинка „Вул. Васнєцова”  

5 Зупинка „Швейна фабрика” Зупинка „Фабрика Зорянка”  

6 Зупинка „Агентство Аерофлоту” Зупинка „Магазин Мелодія”  

7 Зупинка „Парк „Ковалівський” Зупинка „Парк „Ковалівський”  

8 Зупинка „Кінотеатр „Зоряний” Зупинка „Кінотеатр Зоряний”  

9 Зупинка „Дитячий світ” Зупинка „Головпоштамп”  

10 Зупинка „Дитячий світ” Зупинка „Головпоштамп”  

11 Зупинка „Готель „Київ” Зупинка „Готель „Київ”  

12 Зупинка „Готель „Київ” (перед 
мостом) 

Зупинка „Магазин Сільпо”  

13 Зупинка „Готель „Турист” (біля 
супермаркету „Копилка”) 

Зупинка „Пенсійний фонд”  

14 Зупинка „Готель „Турист” (біля 
супермаркету „Копилка”) 

Зупинка „Пенсійний фонд”  

15 Зупинка „Критий ринок” Зупинка „Критий ринок”  

16 Зупинка „Критий ринок” Зупинка „Критий ринок”  

17 Зупинка „Завод „Пишмаш” Зупинка „Магазин Фуршет”  

18 Зупинка „Вул. Пацаєва” Зупинка „Магазин Фуршет”  

19 Зупинка „Вул. Генерала Жадова” Зупинка „Вул. Жадова”  

20 Зупинка „118-й мікрорайон” Зупинка  „Ринок Босфор”  
 
 
 

Начальник управління власності  
та приватизації комунального майна  
Кіровоградської  міської ради                         О. Щербина  


