
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про розгляд заяви рекламного агентства 
«СТАР » про продовження дозволу  
на розміщення зовнішньої реклами 

 
Відповідно до пп.13 п.а) ст. 30, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 16 Закону України «Про рекламу», статті 4-1 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» та Правил розміщення зовнішньої реклами  
у м. Олександрії, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.10.2005 
№ 839, розглянувши заяву розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Відмовити рекламному агентству «СТАР» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю, у продовженні з 22 травня 2019 року дозволу на розміщення рекламних 
засобів розміром 3,0 х 6,0 метрів, розташованих: 

- на розі просп. Соборного та вул. Героїв Сталінграда (тристоронній); 
- на розі Кременчуцького шосе та пров. Мар’ївського (односторонній); 
- по вул. Садовій навпроти автовокзалу (двосторонній); 
- на пл. Привокзальній (односторонній); 
- по вул. 6-го Грудня біля будинку № 135 (двосторонній); 
- по вул. 6-го Грудня біля будинку № 143 (двосторонній); 
- по вул. Першотравневій біля будівлі № 5 (односторонній); 
- по вул. Першотравневій біля будівлі № 9 (двосторонній); 
- по вул. Першотравневій в районі мосту через р. Інгулець (двосторонній); 
- по вул. Перспективній біля будинку № 52 (односторонній); 
- по вул. Братській біля будинку № 67 (односторонній); 
- на пл. Покровській біля будівлі № 10 (односторонній), 
у зв’язку із порушенням Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Олександрії на 

раніш встановлених рекламних засобах.  
 
2. Розповсюджувачу зовнішньої реклами протягом місяця з моменту прийняття 

вказаного рішення, необхідно самостійно здійснити заходи щодо демонтажу зазначених 
рекламних засобів з відновленням за власні кошти пошкоджених елементів благоустрою 
міста. 

 
3. В разі невиконанні розповсюджувачем зовнішньої реклами вимог щодо їх 

самостійного демонтування, Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури 



та містобудування міської ради здійснити заходи щодо демонтування зазначених рекламних 
засобів згідно з чинним законодавством. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А.В. 
 
 
 
 

Міський голова С. ЦАПЮК  
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 

 


