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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 07 травня  2015 року                                               № 264 

 
 
 

Про демонтаж самовільно  
розміщених рекламних засобів  
ТОВ „ЛІКИ ПЛЮС” 
 
 

       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 9 лютого 2009 року № 195,  
враховуючи приписи про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої 
реклами та акти огляду технічного стану рекламних засобів від 09 лютого 
2015 року, від 19 лютого 2015 року, а також пропозиції управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради, 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 
товариства з обмеженою відповідальністю „ЛІКИ ПЛЮС” згідно з додатком.  
       2. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради направити дане рішення товариству з обмеженою відповідальністю 
„ЛІКИ ПЛЮС”.    
         
 

 
 
Секретар міської ради             І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
Тураєва 24 52 36 
         
                                                                                             



 
 

        Додаток 
                                                                             до рішення виконавчого комітету                     
                                                                             Кіровоградської міської ради  
             07 травня  2015 № 264 

 
 

 
 

Перелік  
самовільно встановлених рекламних засобів  
ТОВ „ЛІКИ ПЛЮС”, які підлягають демонтажу 

 
 

№ 
п/п 

Вид 
рекламного 
засобу 

Місце розташування рекламного засобу 

1 2 3 

1. вказівник 
біля проїжджої частини вул. Тимірязєва, напроти            
ЗОШ № 6 

2. 
рекламна 
конструкція на опорі по вул. Великій Перспективній, з боку буд. № 11/11 

3. 
вказівник на 
опорі 

на розі вул. Великої Перспективної та                                     
просп. Комуністичного  

4. вказівник на розі вул. Арсенія Тарковського та просп. Комуністичного  
5. підвіс по вул. Євгена Маланюка, біля буд. № 9 

6. 
рекламний 
банер на огорожі, біля  буд. № 9 по вул. Євгена Маланюка 

7. 

рекламний 
вказівник на 
опорі  по вул. Євгена Маланюка, біля буд. № 9 

8. вказівник на розі вул. Полтавської та вул. Кропивницького  
9. вказівник по вул. Кропивницького, з боку буд. № 69 
10. вказівник по вул. Кропивницького, з боку автозаправки  
11. вказівник по вул. Полтавській, з боку буд. № 28, корп.1 

12. 

підвіс та 
рекламна 
конструкція на 
опорі по пров. Крутому, з боку аптеки «Ліки плюс» 

13. вказівник на розі вул. Червонозорівської та вул. Короленка  
14. вказівник на розі вул. Червонозорівської та вул. Севастопольської  

15. 

підвіс, 
вказівник та 
рекламна 
конструкція на 
опорі  по вул. Червонозорівської, біля аптеки «Ліки плюс» 

16. вказівник на розі вул. Варшавської та вул. Червонозорівської  
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                                                                                                                                       Продовження додатка 
 

1 2 3 
17. два вказівники на розі вул. Варшавської та вул. Колгоспної 
18. вказівник на розі вул. Колгоспної та вул. Севастопольської  
19. вказівник на розі вул. Короленка та вул. Добровольського  
20. вказівник на розі вул. Короленка та вул. Ярославської   
21. вказівник та 

виносний 
рекламний щит 

по вул. Добровольського, біля будинку № 15 

22. два вказівника по вул. Жовтневої революції, з боку  буд. № 16 
23. два вказівника по вул. Жовтневої революції, з боку буд. № 37/16 
24. вказівник на 

опорі 
по вул. Жовтневої революції, з боку буд. № 37/16 

25. вказівник по вул. Жовтневої революції, з боку буд. № 22 
26. вказівник по вул. Жовтневої революції та вул. Радянської 
27. вказівник по вул. Жовтневої революції, з боку буд. № 24 
28. вказівник по вул. Жовтневої революції, з боку буд. № 31 
29. вказівник на фасаді буд. № 31 по вул. Жовтневої революції 
30. вказівник на розі вул. Академіка Корольова та вул. Шатила (напроти 

дитячого садка) 
31. вказівник по вул. Бєляєва, з боку буд. № 11 
32. вказівник на розі вул. Академіка Корольова та вул. Волкова 
33. два вказівника по вул. Волкова, з боку буд. № 26, корп. 1 
34. вказівник по вул. Волкова, з боку буд.  № 28, корп.1 
35. вказівник по вул. Волкова, з боку буд. № 30 
36. вказівник на розі вул. Волкова та вул. Героїв Сталінграда  (з боку           

буд. № 4) 
37.  вказівник на розі вул. Полтавської та вул. Васнецова 
38. два вказівника 

на опорах 
по вул. Пацаєва, з боку буд. № 12 

39. вказівник по вул. Пацаєва, з боку магазину «Ятрань» 
40. вказівник на 

опорі 
по вул. Пацаєва, з боку магазину «Наша ряба» 

41. вказівник по вул. Пацаєва, з боку буд. № 4, корп.1 
42. вказівник по вул. Пацаєва, з боку буд. № 3, корп. 1 
43. два вказівника по вул. Пацаєва, з боку буд. № 1, корп. 3 
44. вказівник по вул. Маршала Конєва, з боку буд. № 15 
45. вказівник по вул. Космонавта Попова, біля входу до поліклініки 
46. підвіс та 

рекламна 
конструкція 

над проїжджою частиною вулиці Космонавта Попова, з боку 
буд. № 13, корп.2 

47. вказівник по вул. Космонавта Попова, з боку  буд. № 20, корп. 1 
48. вказівник по вул. Космонавта Попова, з боку буд. №  9,                       

корп. 1 
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                                                                                                                                        Продовження додатка 
 

1 2 3 
49. вказівник по вул. Генерала Жадова, з боку буд. № 24/27, корп.2 
50. підвіс та 

рекламна 
конструкція 

над проїжджою частиною вул. Генерала Жадова, з боку    
буд. № 24/27 

51. вказівник по вул. Генерала Жадова, з боку буд. № 28, корп. 2 
52. вказівник по вул. Генерала Жадова, напроти буд. № 23, корп. 3 
53. вказівник по вул. Генерала Жадова, напроти «АТБ-Маркет» 
54. підвіс між опорами по алеї Визволителів 
55. вказівник по вул. Генерала Жадова, напроти буд. № 21, корп.2 
56. вказівник по вул. Генерала Жадова, з боку буд. №  21 
57. вказівник по вул. Маршала Конєва, з боку буд. № 25/19 
58. вказівник на розі просп. Правди та вул. Яновського 
59. дві рекламні 

конструкції 
на розі вул. Шевченка та вул. Червоногвардійської 

60. вказівник на 
опорі 

по вул. Михайлівській, напроти буд. № 43 

61. вказівник на 
опорі 

на розі вул. Шевченка та вул. Червоногвардійської 

62. підвіс та 
вказівник 

по вул. Михайлівській, з боку буд. № 7  

63. вказівник на фасаді буд. № 9 по вул. Михайлівській 
64. підвіс та 

рекламна 
конструкція 

по вул. Михайлівській між буд. № 9 та опорою   

65. вказівник на розі вул. Михайлівської та вул. Єгорова 
66. вказівник на розі вул. Михайлівської та вул. Гагаріна 
67. вказівник по вул. Генерала Родимцева, з боку  буд. № 94 в   
68. вказівник на 

опорі 
на розі вул. Генерала Родимцева та вул. Ялтинської 

69. шість 
вказівників 

в районі ринку "Європейський" 

70. вказівник  на опорі на розі вул. Тимірязєва та вул. Декабристів 
71. вказівник на опорі на розі вул. В"ячеслава Чорновола та                         

вул. Тимірязєва 
72. вказівник на опорі на розі вул. Гоголя та пров. Декабристів 
73. рекламна 

конструкція 
на фасаді буд. № 66/44 на розі вул. Великої Перспективної 
та вул. Тимірязєва 

74. підвіс, козирок по вул. Тимірязєва, 66 
75. вказівник на опорі на розі вул. Тимірязєва та пров. Декабристів 
76. вказівник на опорі на розі вул. Пашутінської та вул. Віктора Чміленка 
77. вказівник на опорі на розі вул. Тимірязєва та вул. Пашутінської  
78. підвіс по вул. Тимірязєва, 72 



 
 
4 

                                                                                           Продовження додатка 
 

1 2 3 
79. вказівник на 

опорі 
на розі вул. Тимірязєва та вул. Арсенія Тарковського 

80. вказівник на розі вул. Дворцової та вул.Арсенія Тарковського 
81. вказівник на опорі на розі вул. Єгорова та вул. Арсенія Тарковського 
82. вказівник на опорі на розі вул. Дворцової та вул. Пашутінської  
83. вказівник на розі вул. Гагаріна та вул. Арсенія Тарковського 
84. вказівник на розі вул. Михайлівської та просп. Комуністичного 
85. вказівник на фасаді буд. № 15 по вул. Добровольського 

 
 

 
 
 

В.о. начальника управління 
містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради                                                                Г. Ткаченко  
 


