
                                                                                                                                                                                                                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 10 липня 2012 року                        № 598  

 

 
Про демонтаж самовільно  
розміщених рекламних засобів  
 
 

        
       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 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 09 лютого 2009 року № 195, 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 грудня 
2009 року № 1416 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2009 року № 195",  
враховуючи приписи про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої 
реклами в м. Кіровограді, акти огляду технічного стану рекламних засобів, 
оголошення, розміщені в офіційному видавництві Кіровоградської міської 
ради „Вечірня газета” від 18.05.2012 р. № 21 (1261) та від 25.05.2012 р. № 22 
(1262), 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 розміщених рекламних засобів згідно 
з додатком.  
       2. Доручити спеціалізованій інспекції Кіровоградської міської ради 
здійснити демонтаж самовільно встановлених виносних рекламних щитів, 
зазначених у додатку. 
          
 
 
Міський голова                                      О.Саінсус 
 
 
Тураєва 24 52 36 



                    
 
Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  

       10 липня 2012 року 
       № 598  
 

 
 

Перелік  
самовільно розміщених рекламних засобів,  

які підлягають демонтажу 
 

№ 
п/п 

Вид 
рекламного 

засобу 

Власник 
рекламного 
засобу, його 

адреса 

Адреса розташування 
рекламного засобу, 

сюжет 

Дата та             
номер 

припису, 
оголошення 

1 2 3 4 5 
1. два рекламні 

щити 
власник та його 
адреса невідомі 

вул. Генерала 
Родимцева 
(„Метизова 
продукція”, “СТО”) 

оголошення  

2. два рекламні 
щити 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Преображенська, 
біля міської лазні та 
магазину будівельних 
матеріалів („Двері”, 
“ Інструменти”) 

оголошення  

3. рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Генерала 
Родимцева, біля кафе-
бару “Bon Appetit” 

оголошення  

4. рекламна 
конструкція  

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Яновського 
(“Авто-няня”) 

оголошення  

5. рекламний  
щит  

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Яновського 
(„Шлакоблок”)  

оголошення  

6. рекламний 
вказівник 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Яновського  
(без сюжету) 

оголошення  

7. рекламний 
щит  

власник та його 
адреса невідомі  

вул. Велика 
Перспективна, біля 
опори тролейбусної 
контактної мережі з 
боку будинку № 4 
(“Нотаріус”) 

оголошення  

8. рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. 40-річчя 
Перемоги 
(„Пам’ятники”) 

оголошення  
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Продовження додатка 
  2 3 4 5 
9 рекламний 

щит 
власник та його 
адреса невідомі 

вул. Жовтневої 
революції, з боку 
житлового будинку 
№ 16-а (магазин 
„Мальвіна”) 

оголошення  

10. рекламний 
вказівник на 
опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Велика 
Перспективна, з боку 
будинку № 4 
(“Горящие путёвки”) 

оголошення  

11. рекламний 
вказівник на 
опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Генерала 
Родимцева („ГСМ”) 

оголошення  

12. рекламний 
вказівник на 
опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Генерала 
Родимцева 
(“Кабельно-
провідникова 
продукція та супутні 
товари”) 

оголошення  

13. 
 
 
 
 

два рекламні 
вказівники на 
опорах 

власники та  їх 
адреси невідомі 

вул. Кропивницького, 
напроти 
автомобільного ринку 
(“Перукарня”, 
“Тарон”) 

оголошення  

14. рекламний 
вказівник на 
опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Преображенська 
(“Зі складу завжди 
дешевше”) 

оголошення  

15. виносний 
рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Велика 
Перспективна, біля 
будинку  
№ 3/6 (магазин по 
продажу спортивних 
тренажерів) 

оголошення  

16. виносний 
рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Острівська  
("Нотаріус”) 

оголошення  

17. рекламний 
банер на 
фасаді 
будинку № 7 

власник та його 
адреса невідомі  

на розі вулиць 
Дворцової та Калініна 
(“Кондиціонери”) 

оголошення  

18. рекламні 
банери на 
фасадах 
будинку № 2 

власники та їх 
адреси невідомі 

вул. Калініна 
(“Фортуна”, 
“Копіцентр”, 
"OSKO”) 

оголошення  
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 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

19. рекламний 
щит 

ТОВ 
”Укрреклама”   
вул. Шевченка, 
18, офіс 7,  
м. Кіровоград  

на розі  
вул. В’ячеслава 
Чорновола та  
просп. 
Комуністичного 

припис від 
08.05.2012 р. 
№ 1176 

20. рекламний 
щит 

ФОП  
ПОТАПОВ А.А. 
вул. Мурманська, 
37,  
м. Кіровоград 

вул. Мурманська припис від 
11.03.2011 р. 
№ 992 

21. трьохсторон-
ній рекламний 
щит 

ТОВ ФІРМА 
“КАЛЛІСТО”   
вул. Велика 
Перспективна, 7,       
м. Кіровоград 

вул. Велика 
Перспективна, біля 
будинку  № 7 

припис від 
17.06.2011 р. 
№ 2540 

22. рекламний 
вказівник 

Кіровоградська 
обласна 
федерація 
більярдного 
спорту “ЕФФЕ” 
вул. 20 років  
міліції, 3,               
м. Кіровоград 

вул. Можайського припис від 
14.09.2011 р. 
№ 3789    

23. три рекламні 
вказівники на 
опорах 
тролейбусної 
контактної 
мережі 

ФОП  
КРАСНОВ І.В.      
вул. Фрунзе, 
18/21  
м. Кіровоград 

вул. Євгена 
Маланюка на опорі  
№ 350, площа 
Дружби народів на 
опорі № 334, на розі  
вул. Фрунзе та   
пров. Училищному 

припис від 
05.07.2011 р. 
№ 2851     

24. рекламні 
банери 

Цимбаленко Л.А. 
вул. Декабристів, 
24, кв. 21 

на фасадах житлового 
будинку № 24/56, з 
боку вулиць 
Декабристів та 
Гоголя  

припис від 
25.05.2011 р. 
№ 2131  

25. рекламний 
вказівник 

ФОП  
КРЕСТІЧЕНКО 
Д.В.  
вул. 40-річчя 
Перемоги, 196  
м. Кіровоград 

вул. 40-річчя 
Перемоги 

припис від 
07.07.2011 р. 
№ 2874     
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  Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

26. два рекламні 
щити 

власники та їх 
адреси невідомі 

вул. 50 років Жовтня, 
біля зупинки 
громадського 
транспорту 
(“Романтик-тур”, 
“Злагода”) 

оголошення 

27. рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Космонавта  
Попова, біля ринку 
“Август” 

оголошення  

28. рекламний 
вказівник на 
опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

на розі вулиць 
Червонозорівської та 
Варшавської (кафе 
“Пелікан”) 

оголошення  

29. рекламний 
вказівник на 
опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

на розі  
вул. Полтавської та 
пров. Об"їзного 
(“Продукти 
цілодобово”) 

оголошення  

30. рекламний 
вказівник 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Колгоспна, біля 
будинку № 28/1 
(“Кондиціонери”) 

оголошення  

31. виносний 
рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Велика 
Перспективна, біля 
будинку № 68/44 
(магазин “Евротел”) 

оголошення  

32. виносний 
рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Велика 
Перспективна, біля 
будинку № 82 
(магазин “Одежда для 
будущих мам”) 

оголошення  

33. виносний 
рекламний 
щит 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. Велика 
Перспективна, біля 
будинку № 82 
(магазин “Жіноча та 
чоловіча білизна”) 

оголошення  

34. підвіс власник та його 
адреса невідомі 

вул. В. Терешкової, 
біля оптового ринку 
“ Ідеал плюс” 

оголошення  

35. два 
двосторонні 
рекламні 
конвексборди 
на опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

вул. 50 років Жовтня, 
біля зупинки “Критий 
ринок” та біля 
торгового центру 
“Плазма” 

оголошення  
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                                                                                                 Продовження додатка 
1 2 3 4 5 

36. рекламні 
засоби на 
фасаді 
будинку № 3 

ТОВ “Телерадіо-
інформаційна 
компанія  КАБС”      
вул. Шевченка,       
20/24,                  
м. Кіровоград 

вул. Преображенська   припис від 
22.03.2012 р. 
№ 714 

37. рекламний 
вказівник на 
опорі 

власник та його 
адреса невідомі 

на розі вул. Гоголя та 
пров. Декабристів  

оголошення 

38. рекламний 
вказівник 

"VIP-хатинка" 
(ФОП ЧОРНИЙ 
О.Є.)  
вул. 
Куроп"ятникова, 
23, м. Кіровоград 

на розі вулиць 
Ушакова та 
Куроп"ятникова  

припис від 
14.09.2011 р. 
№ 3790 

 
 
 
 

Начальник управління  
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради –  
головний архітектор міста                                                                 В. Мездрін  


