
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  « 09 » листопада 2021 року                                                                                 № 720 
 

 

 

Про демонтаж рекламних засобів  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                    

частиною шостою 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 

законних вимог припису про усунення порушень Правил розміщення 

зовнішньої реклами в місті Кропивницькому (наявність станом                                    

на 01 вересня 2021 року заборгованості за укладеним договором щодо надання 

у тимчасове користування місць, які перебувають у комунальній власності, 

для розташування рекламних засобів від 01 квітня 2017 року № 77, у сумі 

143 165 грн 65 коп.), Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

 В И Р І Ш И В: 
 

 

 

1. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської ради 

організувати демонтаж рекламних щитів розміром площин 3,0 х 6,0 м 

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ СТАНІСЛАВА БЕРЕЗКІНА «ДОБРОТВІР» за 

адресами згідно з додатком. 

 

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради забезпечити зберігання демонтованих рекламних засобів.  

 

3. Рекомендувати управлінню патрульної поліції в Кіровоградській 

області управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснити 

заходи щодо забезпечення громадського порядку під час проведення робіт з 

демонтажу вищезазначених рекламних засобів.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

            

 

Міський голова                                                 Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 
Ірина Мартинова 35 83 51  



 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

« 09 » листопада 2021 року № 720 

 

 

АДРЕСИ  

місць розміщення рекламних щитів,  

які підлягають демонтажу 

 

№ 

з/п 
Адреса 

Дата та 

номер видачі дозволу 

1 вул. Нижня П”ятихатська   від 11.04.2014 р. № 1605 

2 вул. Волкова від 11.04.2014 р. № 1606 

3 вул. Перша Виставкова, з боку зупинки 

громадського транспорту 

від 11.04.2014 р. № 1607 

4 вул. Генерала Родимцева, з боку авторинку від 11.04.2014 р. № 1608 

5 на розі вул. Генерала Родимцева та          

вул. Ялтинської 

від 11.04.2014 р. № 1609 

6 вул. Яновського, напроти виправної колонії  від 11.04.2014 р. № 1610 

7 вул. Садова від 11.04.2014 р. № 1611 

8 вул. Короленка, з боку стадіону АРЗ від 11.04.2014 р. № 1612 

9 вул. Соборна, з боку буд. № 20 від 11.04.2014 р. № 1613 

10 на розі вул. Холодноярської та                       

туп. Московського 

від 11.04.2014 р. № 1614 

11 вул. Вокзальна, біля зупинки громадського 

транспорту «Парк «Жовтневий» 

від 11.04.2014 р. № 1615 

12 шосе Олександрійське, з боку автовокзалу від 11.04.2014 р. № 1616 

13 вул. Київська, з боку парку Космонавтів від 11.04.2014 р. № 1617 

14 на розі вул. Бобринецький шлях та             

вул. Паризької комуни 

від 11.04.2014 р. № 1618 

15 вул. Руслана Слободянюка, з боку річки 

Інгулу 

від 11.04.2014 р. № 1619 

16 просп. Університетський від 11.04.2014 р. № 1620 

 

 

Т.в.о. начальника управління  

містобудування та архітектури  

Кропивницької міської ради –  

головного архітектора міста     Ірина МАРТИНОВА  
 

 

 
 


	Про демонтаж рекламних засобів

