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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від  «____» __________ 2017  року                                                           № ______ 

 
 
 
 
 

Про скасування дозволу на розміщення  
зовнішньої реклами  
від 15 вересня 2008 року № 816         
 
 
 
        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 дозволів на розміщення зовнішньої реклами за заявою 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРРЕКЛАМА», 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

    В И Р І Ш И В: 
 

1. Скасувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами                                
від 15 вересня 2008 року № 816, наданий ТОВ «УКРРЕКЛАМА». 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 15 вересня 2008 року № 1392 «Про надання дозволів на 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами ТОВ «Укрреклама», а саме у 

першому та другому пунктах виключити слова «двостороннього рекламного 

щита розміром 3,0х6,0 м по вул. 40-річчя Перемоги (напроти житлового 

будинку № 148)». 
3. Робочому органу (управлінню містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради) направити дане рішення                                           
ТОВ «УКРРЕКЛАМА».                                  

 
 
Міський голова          А. Райкович    
 
 
 
Хричова 24 52 36 
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