
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від " 22 " лютого  2016 року                                                                       № 133 
 

 
 
 
 

Про відмову у наданні дозволу на  
розміщення зовнішньої реклами  
фізичній особі – підприємцю  
МАРЧЕНКУ С.А. 
  
 
 

       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 6 ст. 59 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 5 ст. 4-1 Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», абз. 2 п. 3 Типових 
правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розглянувши пропозиції 
робочого органу (управління містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради) від 10.02.2016 р. № 451 за результатом розгляду заяви фізичної 
особи – підприємця  МАРЧЕНКА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА                               
від 08.02.2016 р.  про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
       Відмовити фізичній особі – підприємцю МАРЧЕНКУ СЕРГІЮ 
АНАТОЛІЙОВИЧУ у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами у 
вигляді рекламного підвісу розміром 4,0 х 0,8 м між опорами тролейбусної 
контактної мережі № 1617 – 1586 по вул. Шевченка.  
 

 
 
Міський голова         А.Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 

Хричова 24 52 36 



  

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
Управління містобудування та архітектури 

25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 68, тел. 22-86-78, факс 22-47-35 
 

 

 
Від 10.02.2016 р.  № 451 
 

на № __________ від ____________ 
Виконавчому органу ради 

 
ПРОПОЗИЦІЇ  

до проекту рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  
«Про відмову у  наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами  

фізичній особі – підприємцю МАРЧЕНКУ С.А.» 
 

 Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця МАРЧЕНКА С.А. 
щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у вигляді  
рекламного підвісу розміром 4,0 х 0,8 м між опорами тролейбусної 
контактної мережі № 1617 – 1586 по вул. Шевченка, враховуючи відмову у 
погодженні видачі дозволу департаменту культури, туризму та культурної 
спадщини Кіровоградської облдержадміністрації (лист від 08.02.2016 р.                 
№ 01-19-69/1), пропонуємо прийняти рішення щодо відмови у наданні 
зазначеного дозволу. 

  
Додаток:     

копія заяви № 7/194/166/3(12549) від 08.02.2016 р. на 1 арк.;              
копія фотомакету місця розміщення рекламного засобу, ескіз та 
конструктивне рішення на 1 арк.; 
копія результату електронного голосування комісії з координації 
заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на 
території м. Кіровограда від 10.02.2016 р. на 1 арк. 
копія листа департаменту культури, туризму та культурної 
спадщини Кіровоградської ОДА від 08.02.2016 р. № 01-19-69/1 на 
1 арк. 

 
Заступник начальника управління  
містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради       І.Мартинова  
 
 
Хричова  24 52 36 


