
Про продовження товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«Сілл Запоріжжя» 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) та розглянувши заяви товариства 

з обмеженою відповідальністю «Сілл Запоріжжя» (ідентифікаційний код 

42526973) про продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити товариству з обмеженою відповідальністю «Сілл 

Запоріжжя» на один рік строк дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

за адресами згідно з додатком. 

2. 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 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 

товариства з обмеженою відповідальністю «Сілл Запоріжжя» 
 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гребельна, біля АЗС, дозвіл №203/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна – вул. Чумаченка, дозвіл №204/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, на площі біля ПС «Юність» , дозвіл 

№206/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги - вул. Нижньодніпровська, дозвіл 

№207/19; 

5. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна площина), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна – вул. Миколи Ласточкіна, 

дозвіл №208/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна – вул. Олександра Говорухи, дозвіл 

№209/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги – бул. Центральний, дозвіл №210/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, біля БК «Титан», дозвіл №211/19; 

9. наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна площина), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова – вул. Заводська, біля цирку, 

дозвіл №212/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна – вул. Фортечна, дозвіл №213/19; 

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

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. Троїцька, дозвіл 

№214/19; 

12.наземна спеціальна конструкція, форматом 3,0х6,0 м (одна площина), 

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стефанова – вул. Іванова – вул. Кругова, 

дозвіл №215/19; 

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

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова – вул. 8 Березня, дозвіл 

№216/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, біля мосту через р. Мокра Московка, 

дозвіл №217/19; 



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

за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна автомагістраль – вул. Троїцька, дозвіл 

№218/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. Верхня, дозвіл №219/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. Тюленіна, дозвіл №220/19; 

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

площина), за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний – вул. Б. Хмельницького, 

дозвіл №221/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна – вул. Цитрусова, дозвіл №222/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна автомагістраль – завод «Комунар», 

дозвіл №223/19; 

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

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, біля мосту 

Преображенського, дозвіл №224/19; 

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

площина), за адресою: м. Запоріжжя, вул. В. Сергієнка – вул. Новгородська, 

дозвіл №225/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. 8 Березня – вул. Інженерна, дозвіл №226/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська – вул. Стефанова, дозвіл №227/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна автомагістраль – вул. Глісерна, дозвіл 

№228/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України – вул. Гагаріна, дозвіл 

№229/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна автомагістраль, біля ДАІ 

Вознесенівського району (на підставі рішення виконавчого комітету міської 

ради від 30.10.2006 №405/1 тимчасове місце розташування рекламного засобу 

за адресою: м. Запоріжжя, Прибережна автомагістраль – вул. 12 квітня) , 

дозвіл №230/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, о. Хортиця, біля мосту Преображенського (на 

підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2011 №559/12 

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

вул. Перемоги, біля буд. 56), дозвіл №231/19; 

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

за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, біля БК ім. Кірова, дозвіл №232/19; 



30. наземна спеціальна конструкція №1, форматом 3,0х6,0 м (дві 

площини), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова – вул. Перемоги, дозвіл 

№233/19;  

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

площини), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова – вул. Перемоги, дозвіл 

№234/19.  

 

 

 

 

 
Директор  
департаменту комунальної  
власності та приватизації  
Запорізької міської ради                                                        О.П. Забутний 

Керуючий справами 
виконкому ради Р.А. Омельянович  

 


