
Про надання товариству з 
обмеженою відповідальністю 
«Сілл Запоріжжя» дозволів 
на розміщення зовнішньої 
реклами 

Керуючись Законом України «Про рекламу», Типовими правилами 

розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 №2067, Порядком розміщення зовнішньої 

реклами в м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 22.02.2013 № 45 (зі змінами) та розглянувши заяви 

товариства з обмеженою відповідальністю «Сілл Запоріжжя» 

(ідентифікаційний код 42526973) про надання дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Сілл 

Запоріжжя» дозволи на розміщення зовнішньої реклами за адресами згідно з 

додатком, строком на один рік. 

2. Доручити департаменту комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради - робочому органу з питань розміщення зовнішньої 

реклами в м. Запоріжжі повідомити товариство з обмеженою 

відповідальністю «Сілл Запоріжжя» про прийняте рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на департамент 

комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.  

Міський голова В.В. Буряк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 
 

Перелік 
місць розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами  
товариства з обмеженою відповідальністю «Сілл Запоріжжя». 

 

1. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (три площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна – траса Харків-Сімферополь; 

2. наземна рекламна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м (дві 

площини), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова – пр. Моторобудівників; 

3. наземна рекламна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м (дві 

площини), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова – пр. Моторобудівників; 

4. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стефанова; 

5. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. 14-го Жовтня – Хортицьке шосе; 

6. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна площина), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний – пр. Інженера 

Преображенського; 

7. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лахтинська – пр. Ювілейний; 

8. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. 12-го Квітня (на підставі 

рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2012 №144/28 

тимчасове місце розташування рекламного засобу за адресою:                        

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України – вул. Лермонтова); 

9. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. 12-го Квітня (на підставі 

рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2012 №144/28 

тимчасове місце розташування рекламного засобу за адресою:                               

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України – вул. Зелінського); 

10. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. 12-го Квітня (на 

підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2012 №144/28 

тимчасове місце розташування рекламного засобу за адресою:                               

м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. Гагаріна); 

11. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, в районі буд. 70; 



12. наземна рекламна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Профспілок – вул. Незалежної 

України; 

13. наземна рекламна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Профспілок – вул. Незалежної 

України; 

14. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – пл. Маяковського; 

15. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна магістраль (на підставі 

рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2012 №144/28 

тимчасове місце розташування рекламного засобу за адресою:                       

м. Запоріжжя, Прибережна магістраль – вул. Запорізька (біля ТЦ «Ашан»); 

16. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. Гагаріна; 

17. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги – бул. Центральний; 

18. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (три площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова – вул. Незалежної України; 

19. наземна рекламна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна магістраль (район 

перетину з вул. Сергія Тюленіна); 

20. наземна рекламна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна магістраль (район 

перетину з вул. Сергія Тюленіна); 

21. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна (біля АЗС); 

22. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів (перед 

шляхопроводом); 

23. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, перетин вул. Космічна – вул. Складська; 

24. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна – вул. 

Новокузнецька; 

25. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна – траса Харків-

Сімферополь; 

26. наземна рекламна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, перетин вул. Українська – Прибережна 

магістраль; 

27. наземна рекламна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, перетин вул. Українська – Прибережна 

магістраль; 



28. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, перетин вул. Кронштадська – 

Прибережна магістраль; 

29. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна магістраль (в районі р. Суха 

Московка); 

30. наземна рекламна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна – вул. Яценка; 

31. наземна рекламна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна – вул. Яценка; 

32. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова – пр. Соборний; 

33. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, буд. 7; 

34. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний – пр. Інженера 

Преображенського; 

35. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги (поворот на вул. Патріотична); 

36. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги – вул. Сергія Тюленіна (на 

підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2012 №144/28 

тимчасове місце розташування рекламного засобу за адресою:                               

м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського – вул. Лермонтова (біля ДК 

«Орбіта»); 

37. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, Набережна магістраль (поворот на ринок); 

38. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, перехрестя вул. Гоголя – вул. Базарна; 

39. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Піщана – пр. Дніпровське шосе;  

40. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Козача – вул. Яценка; 

41. наземна рекламна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

площина), за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе – вул. Щаслива. 

 

 
Директор 
департаменту комунальної 
власності та приватизації 
Запорізької міської ради 

 

 

                              О.П. Забутний 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради 

                                 

 

                                

                                 Р.А. Омельянович 

 


