
                                                                                                                               

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від _____________2014 р.                                           №   
 

м. Знам`янка 
                                                        

Про надання права тимчасового  

користування місцями на розміщення  

зовнішньої реклами у м. Знам’янка 

 

          Розглянувши заяви гр. "АДРЕСАТ 1" про надання дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами у вигляді чотирьох рекламних конструкцій (біллборди) біля магазину 

"АТБ-маркет" по вул. Фрунзе, 112 у м. Знам’янка, біля житлового будинку №116 по вул. 

Фрунзе у м. Знам'янка, поблизу пам'ятного технічного знаку "Танк Т-34" по вул. 

Жовтневій у м. Знам'янка та біля житлового будинку №109 по вул. Калініна у м. 

Знам'янка, керуючись ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст.12, 

ст. 16 Закону України „Про рекламу”, ст.28 Закону України „Про регулювання 

містобудівної діяльності”, ст.31, 59 Закону України “Про  місцеве самоврядування в  

Україні”, правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Знам'янка, затверджених 

рішенням виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 27 березня 2009 року №118,  

виконавчий комітет міської ради  

 

В  И  Р  І  Ш  И  В : 

 

1. Надати дозволи ФОП "АДРЕСАТ 1" на розміщення зовнішньої реклами на 

рекламних конструкціях розміром 6.00 х 3.00м. (біллборди): 

 

* біля магазину "АТБ-маркет" по вул. Фрунзе, 112 у м. Знам’янка.  

* біля житлового будинку №116 по вул. Фрунзе у м. Знам'янка.  

* поблизу пам'ятного технічного знаку "Танк Т-34" по вул. Жовтневій у м. Знам'янка.  

* біля житлового будинку №109 по вул. Калініна у м. Знам'янка.  

 

2. Забов'язати ПП "АДРЕСАТ 1" заключити чотири договори з виконавчим 

комітетом Знам'янської міської ради про надання права тимчасового користування 

місцями на розміщення зовнішньої реклами на рекламних конструкціях (біллбордах) біля 

магазину "АТБ-маркет" по вул. Фрунзе, 112 у м. Знам’янка, біля житлового будинку №116 

по вул. Фрунзе у м. Знам'янка, поблизу пам'ятного технічного знаку "Танк Т-34" по вул. 

Жовтневій у м. Знам'янка та біля житлового будинку №109 по вул. Калініна у м. 

Знам'янка.. 

 

3. Організацію та контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу архітектури та містобудування Качанова І.О. та начальника Управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лаптєву Л.О. 

 

 

Міський голова     І.Крижановський 

 


