
Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 17.12.2018 №599/12 «Про надання товариству з обмеженою 
відповідальністю «Сілл Запоріжжя» дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами» та продовження дочірньому підприємству «Бігборд-3» строку дії 
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), враховуючи рішення 

Запорізького окружного адміністративного суду від 27.06.2019 у справі 

№280/87/19 та Постанову Третього апеляційного адміністративного суду 

27.11.2019 у справі №280/87/19, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.12.2018 

№599/12 «Про надання товариству з обмеженою відповідальністю «Сілл 

Запоріжжя» дозволів на розміщення зовнішньої реклами» вважати таким, що 

втратило чинність з моменту його прийняття. 

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. Продовжити дочірньому підприємству «Бігборд-3» строк дії дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами за адресами згідно з додатком до 

20.02.2020. 

4. Доручити департаменту комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради - робочому органу з питань розміщення зовнішньої 

реклами в м. Запоріжжі внести відповідні зміни у дозволи на розміщення 

зовнішньої реклами дочірнього підприємства «Бігборд-3» за адресами згідно з 

додатком. 

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 
дочірньому підприємству «Бігборд-3» 

 

1. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Козача, дозвіл №101/05-254/10; 

2. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:               

м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича – пр. Соборний, дозвіл 

№102/05-255/10; 

3. наземна спеціальна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м, за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Шкільна – вул. Козача, дозвіл №103/05-256/10; 

4. наземна спеціальна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м, за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Шкільна – вул. Козача, дозвіл №104/05-257/10; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, Набережна магістраль (Червона вода), дозвіл 

№105/05-258/10; 

6. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:                

м. Запоріжжя, вул. Глісерна – Набережна магістраль, дозвіл №106/05-260/10; 

7. наземна спеціальна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м, за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Українська – Набережна магістраль, дозвіл №107/05-

259/10; 

8. наземна спеціальна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м, за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Українська – Набережна магістраль, дозвіл №108/05-

261/10; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя – вул. Базарна, дозвіл №109/05-262/10; 

10. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:             

м. Запоріжжя, вул. Автомагістральна – вул. Космічна, дозвіл №110/05-263/10; 

11. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:                   

м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, виїзд з мкрн. Південний, дозвіл №111/05-

264/10; 

12. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, дозвіл №112/05-265/10; 

13. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:                

м. Запоріжжя, пр. Металургів (шляхопровід), дозвіл №113/05-266/10; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, район АЗС, дозвіл №114/05-267/10; 

15. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:              

м. Запоріжжя, вул. Гладкова ( Дніпропетровське шосе), дозвіл №115/05-

268/10; 

16. наземна спеціальна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м, за 

адресою: м. Запоріжжя, Набережна магістраль, виїзд з мосту 

Преображенського, дозвіл №116/05-269/10; 



17. наземна спеціальна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м, за 

адресою: м. Запоріжжя, Набережна магістраль, виїзд з мосту 

Преображенського, дозвіл №117/05-270/10; 

18. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, Набережна магістраль, район Вознесенівського 

ринку, дозвіл №118/05-271/10; 

19. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

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

виконавчого комітету міської ради від 26.04.2012 №144/28 тимчасове місце 

розташування рекламного засобу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди – 

вул. Лермонтова (біля ДК «Орбіта»), дозвіл №119/05-272/10; 

20. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (три площини, 

в т.ч. 1 – призматрон), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова –                    

вул. Незалежної України, дозвіл №120/05-273/10; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, район Вознесенівського ринку, 

дозвіл №121/05-274/10; 

22. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (призматрон), 

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. Гагаріна, дозвіл №122/05-

275/10; 

23. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:               

м. Запоріжжя, Набережна магістраль, район Орджонікідзевської ДАІ (на 

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

тимчасове місце розташування рекламного засобу за адресою: м. Запоріжжя, 

прибережна автомагістраль – вул. Запорізька (біля ТЦ «Ашан»), дозвіл 

№123/05-276/10; 

24. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, район 5-ї міської лікарні, дозвіл 

№124/05-277/10; 

25. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:               

м. Запоріжжя, пр. Соборний – пл. Маяковського, дозвіл №125/05-278/10; 

26. наземна спеціальна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м, за 

адресою: м. Запоріжжя, майдан Профспілок – вул. Незалежної України, дозвіл 

№126/05-279/10; 

27. наземна спеціальна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м, за 

адресою: м. Запоріжжя, майдан Профспілок – вул. Незалежної України, дозвіл 

№127/05-280/10; 

28. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична – пл. Фестивальна, дозвіл 

№128/05-281/10; 

29. наземна спеціальна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м, за 

адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. 12 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), дозвіл №129/05-282/10; 

30. наземна спеціальна конструкція №2, форматом 3,0х6,0 м, за 

адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. 12 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), дозвіл №130/05-283/10; 

31. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:                 

м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. 12 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), дозвіл №131/05-284/10; 

32. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лахтінська – вул. Новгородська, дозвіл 

№132/05-285/10;  

33. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:             

м. Запоріжжя, пр. Інженера Преображенського – пр. Ювілейний, дозвіл 

№133/05-286/10; 

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

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

дозвіл №134/05-287/10; 

35. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:              

м. Запоріжжя, вул. Сапожнікова, дозвіл №138/05-288/10; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стефанова, дозвіл №139/05-289/10; 

37. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м, за адресою:              

м. Запоріжжя, вул. Іванова, район ГРТ, дозвіл №140/05-290/10; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, дозвіл №141/05-291/10; 

39. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (три площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Автомагістральна, дорога на Аеропорт, дозвіл 

№142/05-292/10; 

40. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна 

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

дозвіл №68/06; 

41. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (дві площини), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, біля буд. 7, дозвіл №69/06. 

 

 

 

 

 
Директор  
департаменту комунальної  
власності та приватизації  
Запорізької міської ради                                                               О.П. Забутний 
 
 
Заступник керуючого справами 
виконкому ради – начальник відділу 
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради                                                                             О.В.Савенко 


