
Рекламорозповсюджувач № дозволу Термін дії Тип рекламного засобу Місце розташування

1 АСК  Омега, ПАТ 017/03/15 10.03.2015р. 09.03.2020р.  Гординського, за будинком №19 (на паркані)

2  АТБ-маркет, ТОВ 025/05/15 10.06.2015р. 09.09.2020р.

3  АТБ-маркет, ТОВ 245/06/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. Таращанська в районі буд. №191а 

4  АТБ-маркет, ТОВ 246/06/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. Таращанська в районі буд. №193

5  АТБ-маркет, ТОВ 247/06/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. двосторонній трол, розміром 0,7м х 2,7м, загальною рекламною площею 3,78кв.м Таращанська в районі буд. №139

6  АТБ-маркет, ТОВ 248/06/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. Таращанська,191а 

7  АТБ-маркет, ТОВ 313/11/13 22.01.2014р. 21.01.2019р. Турачанінова, 4

8  АТБ-маркет, ТОВ 319/11/13 12.02.2014р. 11.02.2019р. Турачанінова, 4

9  АТБ-маркет, ТОВ 318/11/13 12.02.2014р. 11.02.2019р. Сквирське шосе, 230

10  АТБ-маркет, ТОВ 339/01/14 26.02.2014р. 26.02.2019р. Сквирське шосе, на перехресті з вул. Турчанінова

11  АТБ-маркет, ТОВ 375/10/14 10.12.2014р. 09.12.2019р. Некрасова, в районі будинку 47/1 по вул. Леваневського

12  АТБ-маркет, ТОВ 380/11/14 10.12.2014р. 09.12.2019р. Некрасова, навпроти будинку № 45 по вул. Комсомольській

13 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 323/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

14 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 324/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

15 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 325/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

16 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 326/12/12 26.12.2013р. 25.12.2018р.

17 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 327/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

18 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 328/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

19 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 329/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

20 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 330/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

21 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 331/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

22 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 332/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

23 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 333/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

24 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 334/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

25 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 335/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

26 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 336/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

27 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 337/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

28 Агропромтехтранс Плюс, ТОВ 338/12/13 26.12.2013р. 25.12.2018р.

Дата видачі 
дозволу

рекламний щит, розміром 1,5м х 3,3м, загальною рекламною площею 4,95 кв. м на 
зовнішній стороні паркану

рекламний кронштейн на опорі, розміром 1,8 м х 1,2 м,загальною рекламною 
площею 4,32 кв.м.

Леваневського в районі будинку №57, на опорі вуличного 
освітлення

світловий двосторонній "лайт-бокс", розміром 1,5мх 1,5м, загальною рекламною 
площею 4,5кв.м

двосторонній "лайт-бокс", розміром 1,2мх 1,8м, загальною рекламною площею 
4,32кв.м

щит на фасаді будинку, розміром 3,1м х 6,1м, загальною рекламною площею 
18,91кв.м

три банера, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0квм.

двосторонній рекламний щит, розміром 2,0м х 2,0м, загальною рекламною площею 
8,0 кв.м

двосторонній лайт-бокс, розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 
4,32кв.м

двосторонній лайт-бокс, розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 
4,32кв.м

рекламна конструкція типу "лайт-бокс" з підсвічуванням на опорі вуличного 
освітлення, розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32кв.м

рекламна конструкція типу "лайт-бокс" з підсвічуванням на опорі вуличного 
освітлення, розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32кв.м

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №1

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №2

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №3

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №4

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №5

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №6

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №7

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до міської лікарні №1, опора №8

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні №1 
до Торгового центру, опора №1

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні №1 
до Торгового центру, опора №2

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні №1 
до Торгового центру, опора №3

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні №1 
до Торгового центру, опора №4

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні №1 
до Торгового центру, опора №5

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

 Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні 
№1 до Торгового центру, опора №6

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні №1 
до Торгового центру, опора №7

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "сіті-
лайт", розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 4,32 кв. м

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від міської лікарні №1 
до Торгового центру, опора №8



29 Балабушкін Є. В., ФОП 137/09/15 23.09.2015р. 22.09.2020р. Соборна площа зі сторони держадміністрації

30 Балабушкін Є. В., ФОП 134/09/15 23.09.2015р. 22.09.2020р.

31 Балабушкін Є. В., ФОП 135/09/15 23.09.2015р. 22.09.2020р. Павліченко в районі ж. б. № 28

32 Балабушкін Є. В., ФОП 136/09/15 23.09.2015р. 22.09.2020р.  Сквирське шосе в районі    ж. б. № 222

33 Балабушкін Є. В., ФОП 133/09/15 23.09.2015р. 22.09.2020р. Леваневського в районі ж. б. № 55

34 Балабушкін Є. В., ФОП 120/08/15 23.09.2015р. 25.08.2020р. Павліченко, в районі будинку №12а

35 Балабушкін Є. В., ФОП 121/08/15 23.09.2015р. 25.08.2020р. Київська, в районі будинку №1 по вул. Калініна

36 Батенко А. П., ФОП 344/03/14 09.07.2014р. 08.07.2019р. Київська, 6

37 Батенко А. П., ФОП 345/03/14 09.07.2014р. 08.07.2019р. Київська, 8

38 Батенко А. П., ФОП 351/03/14 09.07.2014р. 08.07.2019р. Павліченко, 8

39 Батенко А. П., ФОП 353/03/14 09.07.2014р. 08.07.2019р. Сломчинського, 3

40 Батенко А. П., ФОП 354/03/14 09.07.2014р. 08.07.2019р. Сломчинського, 3

41 Будмаркет, ПП 124/09/15 15.09.2015р. 14.09.2020р. Володарське шосе при в'їзді в місто, зі сторони міського цвинтаря

42 Будмаркет, ПП 125/09/15 15.09.2015р. 14.09.2020р.

43 Будмаркет, ПП 126/09/15 15.09.2015р. 14.09.2020р.  Київська, 96 напроти АЗС "БРСМ-нафта"

44 Будмаркет, ПП 127/09/15 15.09.2015р. 14.09.2020р. Сквирське шосе напроти будинку №248 при в'їзді в місто праворуч

45 ТОВ ПОЗИТИВ ВС 007/02/15 26.02.2015р. 25.02.2020р. 

46 ТОВ ПОЗИТИВ ВС 008/02/15 26.02.2015р. 25.02.2020р. Павліченко, біля в’їзду на територію військового містечка №3

47 ТОВ ПОЗИТИВ  ВС 092/08/15 28.07.2015р. 27.07.2020р. Таращанська зі сторони молитовного будинку

48 Будсервіс 093/08/15 28.07.2015р. 27.07.2020р. Павліченко, на огорожі міськСЕС

49 Бочаров С. О. , ФОП 308/11/13 25.12.2013р. 25.12.2018р. Київська, 96, в районі АЗС

51 Барбачов В. Г., ФОП 370/08/14 09.09.2014р. 09.09.2019р. Гоголя, в районі житлового будинку №16 А

52 358/03/14 12.03.2014р. 19.08.2019р. двосторонній рекламний щит, загальною рекламнобю площею 17,1кв.м П. Запорожця в районі будинку № 359 

53 Вітамед+, ПП 382/11/14 10.03.2015р. 10.03.2020р. Я. Мудрого, в районі будинку №42

54 Ві Ай Пі Медіа груп, ТОВ 243/06/13 10.09.2013р. 10.09.2018р.

55 Ві Ай Пі Медіа груп, ТОВ 244/06/13 10.09.2013р. 10.09.2018р. Я. Мудрого, в районі Торгового центру

56 ПАТ "ВТБ БАНК" 11/01/16 27.04.2016р. 26.04.2021. прапор, розміром 0,8 м х 2,0 м, загальною рекламною площею 1,6 кв.м. Я. Мудрого,4

57 ПАТ "ВТБ БАНК" 12/01/16 27.04.2016р. 26.04.2021р. прапор, розміром 0,8 м х 2,0 м, загальною рекламною площею 1,6 кв.м. Я. Мудрого,4

58 ПАТ "ВТБ БАНК" 13/01/16 27.04.2016р. 26.04.2021р. Я. Мудрого,4

спеціальна металева конструкція з призмовим рекламним щитом типу "ролер" 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18 кв. М із зовнішнім 
підсвічуванням

спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 
м загальною рекламною площею 36,0 кв. м 

Київська в районі перехрестя зі Сквирським шосе зі сторони 
залізничного шляхопроводу

спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 
м загальною рекламною площею 36,0 кв. м із зовнішнім підсвічуванням

спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 
м загальною рекламною площею 36,0 кв. м із зовнішнім підсвічуванням

спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 
м загальною рекламною площею 36,0 кв. м із зовнішнім підсвічуванням

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 3,0м 
х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м із зовнішнім підсвічуванням

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 3,0м 
х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м із зовнішнім підсвічуванням

двосторонній холдер на опорі вуличного освітлення, розміром 1,8мх 0,9м, 
загальною рекламною площею 3,24кв.м

двосторонній холдер на опорі вуличного освітлення, розміром 1,8мх 0,9м, 
загальною рекламною площею 3,24кв.м

двосторонній холдер на опорі вуличного освітлення, розміром 1,8мх 0,9м, 
загальною рекламною площею 3,24кв.м

двосторонній холдер № 1 на опорі вуличного освітлення, розміром 1,8мх 0,9м, 
загальною рекламною площею 3,24кв.м

двосторонній холдер № 2 на опорі вуличного освітлення, розміром 1,8мх 0,9м, 
загальною рекламною площею 3,24кв.м

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 6,0м 
х 3,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 6,0м 
х 3,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

Таращанська при виїзді з міста біля повороту до ГБК 
"Таращанський" праворуч

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 6,0м 
х 3,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 6,0м 
х 3,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

окрема спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 м

Київська в районі перехрестя з вул. Сухоярською, з боку території 
ТОВ „ГНЕЙС”

окрема спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 м2

окрема спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 м

одностронній рекламний щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 
18,0кв.м

тимчасова виносна спеціальна конструкція, розміром 0,6м х 0,8м, загальною 
рекламною площею 0,96 кв.м

Вітава, ПП                                       
            

двосторонній рекламний засіб типу холдер із зовнішнім підсвічуванням, розміром 
1,5 м x 0,7 м загальною рекламною площею 2,1 кв.м

окрема  спеціальна конструкція типу «біг-борд»  з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0  м х 6,0 м рекламною площею 36,0 кв. м

Сквирське шосе, навпроти буд. 236 зі сторони парку "Олександрія" 
в напрямку руху до центра міста 

спеціальна металева конструкція типу "біг-борд" з одностороннім рекламним 
щитом розміром 3,0м х 6,0м, рекламною площею18,0кв.м

світловий двосторонній рекламний кронштейн, розміром 3,0 м х 0,6 м, загальною 
рекламною площею 3,6 кв.м.



59 ПАТ "ВТБ БАНК" 14/01/16 27.04.2016р. 26.04.2021р. Я. Мудрого,4

60 ПАТ "ВТБ БАНК" 15/01/16 27.04.2016р. 26.04.2021р. рекламна вивіска, розміром 0,7 м х 8,07 м, загальною рекламною площею 5,65 кв.м Я. Мудрого,4

61 ПАТ "ВТБ БАНК" 16/01/16 27.04.2016р. 26.04.2021р. Я. Мудрого,4

62 Гучек Є. В., ФОП 057/06/15 12.05.2015р. 11.05.2020р.  Гординського, буд. 46-а, біля ДЮСШ №1

63 Гучек Є. В., ФОП 322/12/13 22.01.2014р. 21.01.2019р. двосторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м П. Запорожця,  в районі перехрестя з вул. Павліченко

64 БЦ Дніпро-Контакт, ПП 094/08/15 28.07.2015р.  27.07.2020р. Привокзальна, поворот на ул. Я. Мудрого

65 Електротех, ПП 296/01/09 27.05.2009р.  26.05.2019р. Сквирське шосе, в р-ні буд.№214 автомийка "Анастасія"

66 Зайцев А. Є., ФОП 182/05/13 25.09.2013р. 24.09.2018р. Сквирське шосе, в районі будинку №230

67 Зайцев А. Є., ФОП 362/04/14 25.06.2014р. 24.06.2019р. Сквирське шосе, в районі будинку №224

68  РА Стар, ТОВ 066/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

69  РА Стар, ТОВ 064/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

70  РА Стар, ТОВ 065/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

71  РА Стар, ТОВ 067/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

72  РА Стар, ТОВ 068/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

73  РА Стар, ТОВ 069/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

74  РА Стар, ТОВ 070/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Сквирське шосе зі сторони житлового будинку № 220

75  РА Стар, ТОВ 071/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Сквирське шосе зі сторони залізничного шляхопроводу

76  РА Стар, ТОВ 072/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

77  РА Стар, ТОВ 073/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

78  РА Стар, ТОВ 074/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Сквирське шосе зі сторони залізниці в районі АЗС „ТНК”

79  РА Стар, ТОВ 075/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р.

80  РА Стар, ТОВ 076/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Київська в районі перехрестя з вул. Глиняною

81  РА Стар, ТОВ 077/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Леваневського в районі житлового будинку № 48

82  РА Стар, ТОВ 078/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Сквирське шосе в районі павільйон «Венеція»

83  РА Стар, ТОВ 079/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. 50-річчя Перемоги біля готелю „Рось” конструкція №1

84  РА Стар, ТОВ 080/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Леваневського зі сторони автостоянки біля ПК ВАТ „Росава”

85  РА Стар, ТОВ 081/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. О. Гончара зі сторони буд.№10 біля комп’ютерного клубу

86 ФОП Ільченко В.Ю. 011/03/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. м. Біла Церква,  вул. Сухоярська, 24

87 ФОП Ільченко Ю.М. 010/03/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. вул. Сквирське шосе, в районі будинку № 34

88 153/11/15 13.01.2016р. 12.01.2021р. вул. Фастівська, буд.1

світловий двосторонній рекламний кронштейн, розміром 0,42 м х 0,75 м, загальною 
рекламною площею 0,63 кв.м.

двостороння тимчасова виносна спеціальна конструкція, розміром 1,07 м х 0,58 м, 
загальною рекламною площею 1,24 кв. м.

окрема спеціальна металева конструкція з чотирьохстороннім рекламним щитом  
розміром  3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 72,0  м²

спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом, розміром 2,0м 
х 2,5м, рекламною площею 5,0кв.м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

"сіті-лайт" з двостороннім рекламним щитом, розміром 1,7мх 1,32м, загальною 
рекламною площею 4,49кв.м

двостороння рекламна конструкція типу "трол", розміром 0,6 м х 4,5 м, загальною 
рекламною площею 5,4 кв.м

окрема спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-
борд",   розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

Грибоєдова на зеленій розподільчій зоні перехрестя з вул. Рибною 
в районі АЗС 

окрема спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами   типу "біг-
борд", розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

Князя Володимира в районі залізничного шляхопроводу в 
напрямку руху до вул. Леваневського

окрема спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-
борд",    розміром 3,0  м х 6,0 м кожен, загальною рекламною площею 36,0  м²

Грибоєдова на зеленій розподільчій зоні перехрестя з вул. Рибною 
зі сторони школи № 10

окрема спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом  типу 
"біг-борд",  розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 18,0  м²

50-річчя Перемоги зі сторони дендропарку „Олександрія” 
праворуч від майданчика для паркування 

окрема спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом  типу 
"біг-борд",  розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 18,0  м²

50-річчя Перемоги зі сторони дендропарку „Олександрія” ліворуч 
від майданчика для паркування 

 спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-борд",   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

Леваневського на розподільчій смузі між проїздом від ПК заводу 
ГТВ

 спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом  типу "біг-
борд",  розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 18,0  м²

 спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-борд",   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

 спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-борд",   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

Сквирське шосе зі сторони залізниці в районі перехрестя з вул. 
Воєводіна

 спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-борд",   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

Сквирське шосе зі сторони залізниці навпроти житлового будинку 
№ 10

 спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-борд",   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

 спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-борд",   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

Сквирське шосе зі сторони залізниці в районі адмінкорпусу ТОВ 
„Поліс”

спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами  типу "біг-борд", 
розміром  3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²

 спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами типу "біг-борд",   
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною рекламною площею 36,0  м²
окрема спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами   розміром 3,0 
 м х 6,0 м кожен, загальною рекламною площею 36,0  м²
окрема спеціальна металева конструкція  з двостороннім рекламним щитом 
типу"Сіті-лайт", розміром 1,2м х 1,8м, рекламною площею 4,32 кв.м.

окрема спеціальна металева конструкція  з двостороннім рекламним щитом 
типу"Сіті-лайт", розміром 1,2м х 1,8м, рекламною площею 4,32 кв.м.

окрема спеціальна металева конструкція  з двостороннім рекламним щитом 
типу"Сіті-лайт", розміром 1,2м х 1,8м, рекламною площею 4,32 кв.м.

двосторонній рекламний засіб типу "лайт-бокс", розміром 1,8м x1,4м, загальною 
рекламною площею 5,04 кв.м

двосторонній рекламний засіб типу "трол", розміром 5,0x1,0м, загальною 
рекламною площею 10,0 кв.м

"Київські телекомунікаційні 
мережі", ТОВ

банер на фасаді приміщення, розміром 0,75 м x 7,75 м, загальною рекламною 
площею 5,81 кв. м.



89 154/11/15 13.01.2016р. 12.01.2021р. вул. Фастівська, буд.1

90 155/11/15 13.01.2016р. 12.01.2021р. вул. Фастівська, буд.1

91 149/10/15 13.01.2016р. 12.01.2021 вул. Павліченка , 65-А

92 150/10/15 13.01.2016р. 12.01.2021 в районі будівлі по вул. Павліченка , 65-А

93 К-А-Н, ПП 360/04/14 10.06.2014р. 10.06.2019р. Київська, на перехресті з вул. Сухоярська

94 Лук'яненко Н. М., ФОП 33/04/12 12.04.2012р. 26.05.2020р.  Київська в районі житлового будинку  № 101

95 Лук'яненко Н. М., ФОП 34/04/12 12.04.2012р. 26.05.2020р.  Дружби в районі вїзду в автостоянку

96 Лук'яненко Н. М., ФОП 132/07/18 20.07.2018р. 19.07.2023р.

97 Лук'яненко Н. М., ФОП 133/07/18 20.07.2018р. 19.07.2023р.

98 Лук'яненко Н. М., ФОП 134/07/18 20.07.2018р. 19.07.2023р.

99 Лук'яненко Н. М., ФОП 135/07/18 20.07.2018р. 19.07.2023р. вул. Грибоєдова навпроти житлового будинку № 28

100 Лук'яненко Н. М., ФОП 32/04/12 12.04.2012р. 26.05.2020р. Сквирське шосе біля «Горбатого моста» зі сторони АЗС

101 ЛЮКСВЕН, ТОВ 151/11/15 13.01.2016р. 12.01.2021р. Сім банерів на паркані, загальною рекламною площею 44,07 кв. м. Першотравнева 10/28

102 Маревен Фуд Україна, ТОВ 026/05/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. 50-річчя Перемоги 151, на опорі

103 Маревен Фуд Україна, ТОВ 027/05/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. 50-річчя Перемоги 90а, на опорі

104 Маревен Фуд Україна, ТОВ 028/05/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Сквирське шосе, в районі їдальні ДБК, на опорі

105 Маревен Фуд Україна, ТОВ 029/05/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. Сквирське шосе, в районі перехрестя з вул. Сломчинського

106 МАЛЛІС РГ, ТОВ 098/08/15 26.08.2015р.  25.08.2020р. Сквирське шосе в районі перехрестя з вул.Січневий прорив

107 МАЛЛІС РГ, ТОВ 097/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р. Князя Володимира в районі перехрестя з вул.Павлюченка

108 МАЛЛІС РГ, ТОВ 099/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р. Князя Володимира в районі р. Протока

109 МАЛЛІС РГ, ТОВ 095/08/15 26.08.2015р.  25.08.2020р. Я. Мудрого в районі  перехрестя з бул.50 років Перемоги

110 МАЛЛІС РГ, ТОВ 096/08/15 26.08.2015р.  25.08.2020р. Леваневського в районі шляхопровода

111 МАЛЛІС РГ, ТОВ 032/05/15 27.05.2015р.  26.05.2020р. Таращанська, біля супермаркету "Царинок"

112 ФОП Мазур І.В. 132/09/15 24.09.2015р. 23.09.2020р. Ставищанська , 104

113 Міськреклама, КП БМР 106/08/15 24.08.2015р. 25.08.2020р. 50-річчя Перемоги в районі площі Петра Запорожця 

114 Міськреклама, КП БМР 107/08/15 24.08.2015р. 25.08.2020р. Шевченко біля житлового будинку №38

"Київські телекомунікаційні 
мережі", ТОВ

банер на фасаді приміщення, розміром 2,1 м x 3,0 м, загальною рекламною площею 
6,3 кв. м.

"Київські телекомунікаційні 
мережі", ТОВ

"лайт-бокс" на фасаді приміщення розміром 1,2 м  x 0,8 м  загальною рекламною 
площею 12,0 кв.м, за адресою

Кассіні лігал енд консалтинг 
юкрейн, ТОВ

двосторонній рекламний кронштейн на опорі, розміром 0,9м x 0,6м, загальною 
рекламною площею1,08 кв.м.

Кассіні лігал енд консалтинг 
юкрейн, ТОВ

двосторонній рекламний кронштейн на опорі, розміром 0,9м x 0,6м, загальною 
рекламною площею1,08 кв.м.

односторонній рекламний щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною 
площею 18,0 кв.м на опорах вуличного освітлення

окрема металічна конструкція з двостороннім рекламним щитом  розміром 3,0м х 
6,0м загальною рекламною площею 36,0кв.м

окрема металічна конструкція з двостороннім рекламним щитом  розміром 3,0м х 
6,0м загальною рекламною площею 36,0кв.м

 спеціальна металева конструкція типу "біг-борд"  з двостороннім рекламним 
щитом,  загальною площею 36 кв.м.

 вул. Леваневського в напрямку руху автотранспорту від ПрАТ 
"Росава" до центру міста,  біля АЗС "Лукойл"

 спеціальна металева конструкція типу "біг-борд"  з двостороннім рекламним 
щитом, загальною площею 36 кв.м.

 вул. І. Кожедуба, навпроти                                                                
житлового будинку № 70, зі сторони консервного заводу

спеціальна металева конструкція типу "біг-борд"  з двостороннім рекламним 
щитом, загальною площею 36 кв.м.

вул. Сквирське шосе в районі                                                                 
            дитячої стоматологічної поліклініки

спеціальна металева конструкція типу "біг-борд"  з двостороннім рекламним 
щитом, загальною площею 36 кв.м.

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу "біг-борд", 
розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

рекламний кронштейн на опорі, розміром 0,7 м х 1,5 м,загальною рекламною 
площею 1,05 кв.м.

рекламний кронштейн на опорі, розміром 0,7 м х 1,5 м,загальною рекламною 
площею 1,05 кв.м.

рекламний кронштейн на опорі, розміром 0,7 м х 1,5 м,загальною рекламною 
площею 1,05 кв.м.

рекламний кронштейн на опорі, розміром 0,7 м х 1,5 м,загальною рекламною 
площею 1,05 кв.м.

окремої металічної конструкції з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 м 
загальною рекламною площею 36 кв. м

окремої металічної конструкції з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 м 
загальною рекламною площею 36 кв. м

окремої металічної конструкції з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 м 
загальною рекламною площею 36 кв. м

окремма спеціальна металева конструкція з рекламним щитом розміром 3,0 м х 6,0 
м  загальною рекламною площею 18,0 кв. м

окремма спеціальна металева конструкція з рекламним щитом розміром 3,0 м х 6,0 
м  загальною рекламною площею 18,0 кв. м

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламни щитом, розміром 3,0м х 
6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

двосторонній рекламний щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 
36,0 кв.м

окрема металева конструкція з двостороннім  рекламним щитом, розміром - 3,0м х 
6,0м, рекламною площею 18м2 х 2 ст .= 36,0м2,, зі зовнішнім підсвічуванням

спеціальна металева конструкція з рекламним щитом ТОВ „Дах” з назвою 
підприємства та інформацією про сферу діяльності, розміром - 1,4м х 4,4м, 
рекламною площею – 6,16 м2      



115 Міськреклама, КП БМР 058/06/15 11.06.2013р.  10.06.2020р. Січневий прорив в районі перехрестя з вул. Матросова

116 Міськреклама, КП БМР 47/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р.

117 Міськреклама, КП БМР 48/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р.

118 Міськреклама, КП БМР 49/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р.

119 Міськреклама, КП БМР 50/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р.

120 Міськреклама, КП БМР 51/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р.

121 Міськреклама, КП БМР 52/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р.

122 Міськреклама, КП БМР 53/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р.

123 Міськреклама, КП БМР 54/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р. Київська, опора №3 від перехрестя зі Сквирським шосе

124 Міськреклама, КП БМР 55/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р. 50-річчя Перемоги в районі заправочної станції ТНК

125 Міськреклама, КП БМР 56/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р. Піщана в районі кінцевої зупинки тролейбусів

126 Міськреклама, КП БМР 57/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р. Заярська, опора №3 в напрямку руху автотранспорту від моста

127 Міськреклама, КП БМР 58/05/12 01.05.2012р. 28.02.2020р. Заярська, опора №8  в напрямку руху автотранспорту від моста

128 Міськреклама, КП БМР 303/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. двосторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м Князя Володимира, в районі буд. №3

129 Міськреклама, КП БМР 304/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. двосторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м Леваневського в районі зупинки ПК "Росава"

130 Міськреклама, КП БМР 305/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. односторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 18,0кв.м 50-річчя Перемоги, в районі буд. №15

131 Масюк С. М., ФОП 287/07/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. двосторонній холдер, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 3,24кв.м Київська зі сторони АЗС „Лукойл”

132 Масюк С. М., ФОП 294/07/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Дружби в напрямку руху до центру міста

133 Масюк С. М., ФОП 283/07/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Київська зі сторони кладовища

134 Масюк С. М., ФОП 282/07/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Князя Володимира, навпроти школи мистецтв

135 Масюк С. М., ФОП 281/07/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Князя Володимира, навпроти буд. №70

136 Масюк С. М., ФОП 326/11/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Паліченко, в районі будинку №45

137 Масюк С. М., ФОП 321/11/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Сломчинчького, в районі буд. №9

138 Масюк С. М., ФОП 323/11/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Павліченко, 45

139 Масюк С. М., ФОП 327/11/13 12.03.2014р. 11.03.2019р. Павліченко, 45а

140 Масюк С. М., ФОП 286/07/13 09.07.2014р. 08.07.2019р.

141 359/03/14 24.06.2014р. 24.06.2019р. П. Запорожця, навпроти будинку № 323

142 Ньюз Медіа груп, ТОВ 021/04/15 26.08.2015р. 25.02.2020р.

143 Ньюз Медіа груп, ТОВ 022/04/15 26.08.2015р. 25.02.2020р.

144 Ньюз Медіа груп, ТОВ 023/04/15 26.08.2015р. 25.02.2020р.

окрема металева конструкція з рекламним щитом зназвою гіпермаркету „Еліт”, 
розміром - 2,0м х 4,0м,рекламною площею – 8,0 м2 

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, загальною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

50-річчя Перемоги в районі парку ім.Шевченка, опора №3 в 
напрямку руху від Соборної площі до пл. П. Запорожця 

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, загальною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

50-річчя Перемоги в районі парку ім.Шевченка, опора №5 в 
напрямку руху від Соборної площі до пл. П. Запорожця

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, загальною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

Я. Мудрого, опора №4 в напрямку руху від перехрестя з вул. 
Привокзальною до залізничного шляхопроводу

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, загальною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

50-річчя Перемоги, опора № 8 в напрямку руху від перехрестя з 
вул. Гординського до площі П. Запорожця в районі ОДПІ

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, загальною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

Леваневського, опора №3 в напрямку руху від перехрестя з вул. 
Митрофанова до центру

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, загальною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

Леваневського, опора №14 в напрямку руху від перехрестя з вул. 
Митрофанова до центру

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, загальною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

Таращанська біля споруди АТС, опора №3 від перехрестя з вул 
Вернадського

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, за галь ною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, за галь ною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, за галь ною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, за галь ною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

двосторонній щит-трол,  розміром – 0.89 м х 4.88 м, за галь ною рекламною площею 
8,69 кв.м на опорах вуличного освітлення

шість двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 
3,24кв.м кожен

пять двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 
3,24кв.м кожен

чотири  двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною 
площею 3,24кв.м кожен

чотири  двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною 
площею 3,24кв.м кожен

два  двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 
3,24кв.м кожен

три двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 
3,24кв.м кожен

два  двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 
3,24кв.м кожен

два  двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 
3,24кв.м кожен

пять двосторонніх холдерів, розміром 1,8мх 0,9м, загальною рекламною площею 
3,24кв.м кожен

Сквирське шосе, в районі "Горбатого моста", в напрямку руху до 
центру міста

Білоцерківський завод 
будівельних виробів Моноліт, 
ТОВ

двосторонній рекламний щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 
16,0 кв.м

світовий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого на опорі вуличного освітлення в напрямку руху 
автотранспорту від Соборної площі до Торгового центру опора № 
2

світовий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого на опорі вуличного освітлення в напрямку руху 
автотранспорту від Соборної площі до Торгового центру опора № 
3

світовий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого на опорі вуличного освітлення в- в напрямку руху 
автотранспорту від Торгового центру до Соборної площі опора № 
2



145 Ньюз Медіа груп, ТОВ 024/04/15 26.08.2015р. 25.02.2020р.

146 Ньюз Медіа груп, ТОВ 112/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р.

147 Ньюз Медіа груп, ТОВ 113/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р.

148 Ньюз Медіа груп, ТОВ 114/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р.

149 Ньюз Медіа груп, ТОВ 115/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р.

150 Ньюз Медіа груп, ТОВ 116/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р.

151 Ньюз Медіа груп, ТОВ 117/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р.

152 Ньюз Медіа груп, ТОВ 118/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р.

153 Октагон-Аутдор , ТОВ 100/08/15 27.08.2015р. 26.08.2020р.

154 Октагон-Аутдор , ТОВ 101/08/15 27.08.2015р. 26.08.2020р. Привокзальна в районі житлового будинку № 22

155 Октагон-Аутдор , ТОВ 102/08/15 27.08.2015р.  26.08.2020р. Князя Володимира в районі перехрестя з пров. Проточний

156 Октагон-Аутдор , ТОВ 103/08/15 27.08.2015р. 26.08.2020р. Леваневського в районі заводу "ГТВ"

157 Октагон-Аутдор , ТОВ 082/06/15 24.06.2015р. 13.07.2020р. Леваневського, 90м до вул. 1-ша Радгоспна

158 Партнер-фінанс, ТОВ 103/04/18 20.04.2018р. 19.04.2023р. бульвар Олександрійський, 58В

159 Партнер-фінанс, ТОВ 104/04/18 20.04.2018р. 19.04.2023р. вул. Я.Мудрого, 27

160 Постер, ТОВ 139/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р.

161 Постер, ТОВ 140/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р.

162 Постер, ТОВ 141/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р.

163 Постер, ТОВ 142/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р. Привокзальна на розподільчій смузі перехрестя вул. О. Гончара 

164 Постер, ТОВ 143/15/15 15.10.2015р. 14.10.2020р. Я. Мудрого в районі зупинки "Торговий центр"

165 Постер, ТОВ 145/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р. Леваневського в районі ж. б. № 55

166 Постер, ТОВ 146/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р. 50-річчя Перемоги на розподільчій зеленій смузі пл. П. Запорожця

167 Постер, ТОВ 144/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р.

168 Постер, ТОВ 147/10/15 15.10.2015р. 14.10.2020р.

169 Печентовський  О. М., ФОП 316/11/13 12.02.2014р. 11.02.2019р. Б. Хмельницького, 9

170 Росава, ПрАТ                             014/03/15 01.03.2015р.  28.02.2020р

171 Росава, ПрАТ                             019/04/15 08.04.2015р. 07.04.2020р. Леваневського на шляхопроводі при виїзді з міста

172 Росава, ПрАТ                             020/04/15 08.04.2015р. 07.04.2020р. Леваневського на шляхопроводі при в"їзді в місто

світовий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого на опорі вуличного освітлення в- в напрямку руху 
автотранспорту від Торгового центру до Соборної площі опора № 
4

спеціальна металева конструкція з двостороннім світловим щитом типу "сіті-лайт" 
розміром 1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м.

Я. Мудрого в напрямку руху автотранспорту від кінотеатру ім. М. 
Горького до площі Волі зі сторони кінотеатру 

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м, 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого у напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до Соборної площі (опора № 1)

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м, 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого у напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до Соборної площі (опора № 3)

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м, 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого у напрямку руху автотранспорту від Торгового центру 
до Соборної площі (опора № 5)

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м, 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого у напрямку руху автотранспорту від Соборної площі  
до Торгового центру (опора № 1)

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м, 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого у напрямку руху автотранспорту від Соборної площі  
до Торгового центру (опора № 4)

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м, 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м на опорі вуличного освітлення

Я. Мудрого у напрямку руху автотранспорту від Соборної площі  
до Торгового центру (опора № 5)

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною площею 36,0 кв. м

Сквирське шосе в напрямку руху автотранспорту на Сквиру в 
районі в’їзду на територію парку «Олександрія»

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною площею 36,0 кв. м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною площею 36,0 кв. м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0  м х 6,0 м, загальною площею 36,0 кв. м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу 
"біг-борд", розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

тимчасова виносна спеціальна конструкція (штендер), загальною площею 0,66 кв.м.

тимчасова виносна спеціальна конструкція (штендер), загальною площею 0,66 кв.м.

Двосторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. 
м

50-річчя Перемоги на розодільчій смузі в районі центрального 
входу в парк "Олександрія"

Двосторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. 
м

Гординського в районі перехрестя з вул. Спартаківською зі сторони 
автостоянки 

Двосторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. 
м

Київська на виїзді з міста перед існуючим рекламним щитом АЗС 
"Логос-Юг"

Двосторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. 
м

 Односторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 
кв. м

  Односторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 
кв. м із зовнішнім підсвічуванням

 Односторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 
кв. м

 Односторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 
кв. м

50-річчя Перемоги в районі перехрестя з вул. Водопійною зі 
сторони друкарні

  Односторонній рекламний щит 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 18,0 
кв. м із зовнішнім підсвічуванням

Київська в районі пререхрестя з вул. Осипенко зі сторони 
індивідуальної забудови

двосторонній сіті-лайт, розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 
4,32кв.м

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 5,0м 
х 15,0м кожний щит, загальною рекламною площею 150,0 кв. м

Леваневського на клумбі розподільчої зеленої зони перед 
шляхопроводом зі ст. "Роток" на в"їзді в місто

спеціальна металева конструкція на мосту, розміром 15,75м х 1,4м, загальною 
рекламною площею 22,05 кв. м

спеціальна металева конструкція на мосту, розміром 15,75м х 1,4м, загальною 
рекламною площею 22,05 кв. м



173 Клевер-Сіті РА, ТОВ 056/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

174 Клевер-Сіті РА, ТОВ 053/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

175 Клевер-Сіті РА, ТОВ 051/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

176 Клевер-Сіті РА, ТОВ 054/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. Князя Володимира зі сторони житлового будинку № 10

177 Клевер-Сіті РА, ТОВ 055/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. Князя Володимира зі сторони житлового будинку № 18

178 Клевер-Сіті РА, ТОВ 050/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. Князя Володимира зі сторони території ТОВ фірми "Електа-Вест"

179 Клевер-Сіті РА, ТОВ 052/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

180 Клевер-Сіті РА, ТОВ 042/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. 50-річчя Перемоги зі сторони ринку на площі П. Запорожця

181 Клевер-Сіті РА, ТОВ 043/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. 50-річчя Перемоги зі сторони БЦ ОДПІ

182 Клевер-Сіті РА, ТОВ 044/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. 50-річчя Перемоги зі сторони УСБ

183 Клевер-Сіті РА, ТОВ 045/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. Я. Мудрого зі сторони педучилища

184 Клевер-Сіті РА, ТОВ 046/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р. Я. Мудрого в районі педучилища зі сторони Торгового центру

185 Клевер-Сіті РА, ТОВ 047/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

186 Клевер-Сіті РА, ТОВ 048/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

187 Клевер-Сіті РА, ТОВ 049/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

188 Клевер-Сіті РА, ТОВ 041/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

189 Клевер-Сіті РА, ТОВ 037/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

190 Клевер-Сіті РА, ТОВ 040/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

191 Клевер-Сіті РА, ТОВ 039/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

192 Клевер-Сіті РА, ТОВ 038/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

193 Клевер-Сіті РА, ТОВ 035/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

194 Клевер-Сіті РА, ТОВ 036/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

195 Клевер-Сіті РА, ТОВ 034/06/15 10.06.2015р. 09.06.2020р.

196 Клевер-Сіті РА, ТОВ 109/08/15 26.08.2015р.  25.08.2020р. Леваневського, 42

197 Клевер-Сіті РА, ТОВ 110/08/15 26.08.2015р.  25.08.2020р. Сквирське шосе, 224

198 Клевер-Сіті РА, ТОВ 111/08/15 26.08.2015р.  25.08.2020р. 1-го Травня, 40

199 Клевер-Сіті РА, ТОВ 108/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р. О. Гончара  в районі перехрестя з вул. Привокзальної

200 Римар М. О., ФОП 317/11/13 12.02.2014р. 11.02.2019р. Б. Хмельницького, 9

201 "РТМ-УКРАЇНА", ТОВ 087/08/15 12.08.2015р. 05.08.2020р.

202 "РТМ-УКРАЇНА", ТОВ 088/08/15 12.08.2015р. 05.08.2020р.

203 "РТМ-УКРАЇНА", ТОВ 086/08/15 12.08.2015р. 05.08.2020р.

окрема спеціальна металева конструкція з рекламним щитом розміром 3,0 м х 6,0 м 
з власною загальною рекламною площею 18,0 кв. м

Леваневського на території ТОВ «Центр культури та дозвілля» в 
районі перехрестя з вул..Некрасова зі сторони дитячого містечка 
«Гном»

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. м

Гординського зі сторони адміністративного корпусу взуттєвої 
фабрики

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. м

Князя Володимира зі сторони житлового будинку № 25 в районі 
перехрестя з вул. Голубиною

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 кв. м

Київська на зеленій розподільчій смузі в районі перехрестя з вул. 
Глиняною

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. на опорі вуличного освітлення

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. опорі вуличного освітлення 

світолвий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. опорі вуличного освітлення 

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. опорі вуличного освітлення 

світолвий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. опорі вуличного освітлення 

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. опорі вуличного освітлення 

Князя Володимира в районі зупинки "Соборна площа" зі сторони 
БНАУ

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. опорі вуличного освітлення 

Князя Володимира зі сторони кінцевої зупинки міжміського 
маршруту "Біла Церква-Київ"

світловий двосторонній рекламний щит типу "лайт-бокс" розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м. опорі вуличного освітлення 

Князя Володимира в районі зупинки "Соборна площа" зі сторони 
БНАУ

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Некрасова зі сторони музичної школи в районі житлового будинку 
№ 47/1 по вул. Леваневського

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Леваневського в напрямку руху автотранспорту від вул. 
Митрофанова до центру, опора №4

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Леваневського в напрямку руху автотранспорту від вул. 
Митрофанова до центру, опора №3

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Леваневського в напрямку руху автотранспорту від вул. 
Митрофанова до центру, опора №2

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Леваневського в напрямку руху автотранспорту від вул. 
Мирофанова до центру, опора №1

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Леваневського в напрямку руху автотранспорту від центру до вул. 
Митрофанова, опора №2

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Леваневського в напрямку руху автотранспорту від центру до вул. 
Митрофанова, опора №3

 двосторонній світловий рекламний щит на опорі вуличного освітлення , розміром 
1,8 м х 1,2 м загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

Леваневського в напрямку руху автотранспорту від центру до вул. 
Митрофанова, опора №1

Двосторонній рекламний щит, розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною 
площею 36 кв. м

Двосторонній рекламний щит, розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною 
площею 36 кв. м

Двосторонній рекламний щит, розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною 
площею 36 кв. м

Двосторонній рекламний щит, розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною 
площею 36 кв. м

двосторонній сіті-лайт, розміром 1,8м х 1,2м, загальною рекламною площею 
4,32кв.м

Двосторонній рекламний засіб типу "сіті-лайт" в комплексі зупинки громадського 
транспорту, розміром 1,8м х  1,2 м,загальною рекламною площею 4,32 кв. м.

Леваневського в комплексі зупинки громадського транспорту ПК  
ВАТ "РОСАВА"(місце №2)

Двосторонній рекламний засіб типу "призматрон", розміром 3,0 м  х 6,0 м, 
загальною рекламною площею 36,0 кв. м.

Леваневського в районі зупинки громадського транспорту ПК  ВАТ 
"РОСАВА"

Двосторонній рекламний засіб типу "сіті-лайт" в комплексі зупинки громадського 
транспорту, розміром 1,8м х  1,2 м,загальною рекламною площею 4,32 кв. м.

Леваневського в комплексі зупинки громадського транспорту ПК  
ВАТ "РОСАВА"(місце №1)



204 "РТМ-УКРАЇНА", ТОВ 089/08/15 12.08.2015р. 05.08.2020р.

205 РУШ, ТОВ 366/07/14 24.12.2014р. 23.12.2019р. Я. Мудрого, 38/12

206 Скотенюк С.І., ФОП 108/06/18 18.07.2018 р. 17.07.2023р. в районі будівлі по вул. Павліченка , 45

207 Споживчий центр, ТОВ 86/06/17 13.06.2017р. 18.07.2021р. Олександрійський, в районі будинку № 58-В

208 Споживчий центр, ТОВ 87/06/17 13.06.2017р. 18.07.2021р. Леваневського, в районі будинку № 53-Г

209 Споживчий центр, ТОВ 88/06/17 13.06.2017р. 18.07.2021р. Я. Мудрого, в районі будинку № 29

210 42/04/16 24.05.2016р. 24.05.2021р. вул. Сухоярська, 20

211 ПАТ "Таскомбанк" 05/01/16 27.04.2016р. 26.04.2020р. Гординського, 2

212 ПАТ "Таскомбанк" 06/01/16 27.04.2016р. 26.04.2020р. Гординського, 2

213 ПАТ "Таскомбанк" 07/06/16 25.05.2016р. 24.05.2020р. Гординського, 2

214 ПАТ "Таскомбанк" 08/01/16 27.04.2016р. 26.04.2020р. рекламна вивіска, розміром 1,0 м х 3,73 м, загальною рекламною площею 3,73 кв.м Гординського, 2

215 ПАТ "Таскомбанк" 09/01/16 27.04.2016р. 26.04.2020р. рекламна вивіска, розміром 1,0 м х 3,75 м, загальною рекламною площею 3,75 кв.м Гординського, 2

216 ПАТ "Таскомбанк" 10/01/16 27.04.2016р. 26.04.2020р. Гординського, 2

217 Трансфер, ТОВ 119/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р. О. Гончара в районі житлового будинку № 3

218 Трансфер, ТОВ 362/08/09 26.08.2009р.  25.08.2019р. О. Гончара, 3

219 Трансфер, ТОВ 361/08/09 26.08.2009р.  25.08.2019р. Я. Мудрого, 10

220 Ткаченко Ю. О., ФОП 322/12/13 11.03.2014р. 11.03.2019р. двосторонній холдер, розміром 2,18м х 0,79м, загальною рекламною площею 3,44м Некрасова, на перехресті з вул. Нагірна

221 Трейдшуз, ТОВ 367/07/14 26.11.2014р. 24.11.2019р. банер, розміром 3,0 х 11,0м, загальною рекламною площею 33,0 кв.м Сквирське шосе, 230

222 Трейдшуз, ТОВ 368/08/14 26.11.2014р. 24.11.2019р. Сквирське шосе, 230

223 004/02/15 26.02.2015р.  25.02.2020р. 

224 018/03/15 24.03.2015р. 23.03..2020р. Сухоярська, 18 

225 Укртелемедіа , ПП 371/08/14 20.08.2014р. 19.08.2019р. 50-річчя Перемоги в районі будинку №19

226 Укртелемедіа , ПП 372/08/14 20.08.2014р. 19.08.2019р. 50-річчя Перемоги в районі будинку №19

227 Яременко Н. В., ФОП 295/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. односторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 18,0кв.м Леваневського, в районі АЗС ПП "Еріс"

228 Яременко Н. В., ФОП 296/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. двосторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м 50-річчя Перемоги, в районі буд. №8

229 Яременко Н. В., ФОП 297/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. двосторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м Сквирське шосе в районі буд. № 216а

230 Яременко Н. В., ФОП 300/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. односторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 18,0кв.м Павліченко, в районі перехрестя з вул. П. Запорожця

231 Яременко Н. В., ФОП 063/06/15 24.06.2015р. 23.06.2020р. 50-річчя Перемоги зі сторони житлового будинку №107

232 Яременко Н. В., ФОП 301/08/13 09.10.2013р. 08.10.2018р. односторонній щит, розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 18,0кв.м Гординського, в районі буд. № 14

233 Яременко Н. В., ФОП 66/05/16 25.05.2016р. 25.02.2020р.

234 Яременко Н. В., ФОП 67/05/16 25.05.2016р. 25.02.2020р.

Шестисторонній об'ємно-просторовий рекламний засіб типу "тумба", розміром 1,4 
м  х 0,625 м  х 6, загальною рекламною площею 5,25 кв.м

Леваневського, в районі зупинки громадського транспорту ПК ВАТ 
"РОСАВА"

рекламна конструкція типу  банер, розміром 3,05м х 9,0м, загальною рекламною 
площею 27,45 кв.м

спеціальна металева конструкція типу "інформаційний стенд", розміром 
рекламного поля 1,0х2,0 м, загальною рекламною площею 2,0 кв.м.

двостороння тимчасово виносна спеціальна конструкція, розміром 1,15 м х 0,62 м, 
загальною рекламною площею 1,42 кв. м.

двостороння тимчасово виносна спеціальна конструкція, розміром 1,15 м х 0,62 м, 
загальною рекламною площею 1,42 кв. м.

двостороння тимчасово виносна спеціальна конструкція, розміром 1,15 м х 0,62 м, 
загальною рекламною площею 1,42 кв. м.

Сфера-Авто, Автосервісна філія 
ПАТ "Українська автомобільна 
корпорація"

двосторонній рекламний щит по типу "пілон", розміром 2,15м x7,08м, загальною 
рекламною площею 30,44 кв.м

двостороння тимчасова виносна спеціальна конструкція, розміром 0,9 м х 0,6 м, 
загальною рекламною площею 1,08 кв. м.

двостороння тимчасова виносна спеціальна конструкція, розміром 1,0 м х 0,7 м, 
загальною рекламною площею 1,4 кв. м.

двосторонній рекламний кронштейн , розміром 0,96м x 0,38м, загальною 
рекламною площею0,73 кв.м.

світлова рекламна вивіска, розміром 1,0 м х 5,64 м, загальною рекламною площею 
5,64 кв.м

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу 
"сіті-лайт" розміром 1,8  м х 1,2 м, загальною площею 4,32 кв. м

виносна наземна металева конструкція типу "скоба" з назвою підприємства та 
інформацією про сферу діяльності, розміром 0,6м х 0,8м, загальною рекламною 
площею  0,96кв.м
виносна наземна металева конструкція типу "скоба" з назвою підприємства та 
інформацією про сферу діяльності, розміром 0,6м х 0,8м, загальною рекламною 
площею  0,96кв.м

рекламний засіб типу "лайт-бокс", розміром 1,5м х 6,0м, загальною рекламною 
площею 9,0кв.м 

Укртехпром-Центр, ТОВ              
                  

двосторонній трол-банер розміром 0,6 м х 4,0 м загальною рекламною площею 4,8  
кв. м на опорах тролейбусного управління 

Леваневського в напрямку руху від перехрестя з вул. 
Митрофанова, опора №9

АТ "Українська автомобільна 
корпорація"                         

спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом, розміром 4,0м 
х 8,0м, загальною рекламною площею 64,0 кв. м із зовнішнім підсвічуванням

двосторонній світловийлайт-бокс, розміром 1,0 м х 0,8 м загальною рекламною 
площею 1,6 кв.м

односторонній щит, що стоїть окремо,  розміром 1,3 м х 2,0 м загальною 
рекламною площею 2,6 кв. м

окрема спеціальна металева конструкція з одностороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 х 6,0 м, загальною рекламною площею 18,0  кв. м

рекламний засіб типу "біг-борд" розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною 
площею 36,0 м2

Павліченко, біля житлового будинку № 28, в районі кафе 
„Торнадо”

рекламний засіб типу "біг-борд" розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною 
площею 36,0 м2

Павліченко, біля тимчасового металевого павільйону по продажу 
продтоварів "Флінт"



235 Яременко Н. В., ФОП 091/08/15-1 30.12.2016р. 27.07.2020р. Леваневського напроти гаражного кооперативу

236 Яременко Н. В., ФОП 17/04/12 27.06.2018р.  26.06.2023р.

237 Яременко Н. В., ФОП 21/04/12 27.06.2018р.  26.06.2023р. Дружби в районі МРЕО

238 Яременко Н. В., ФОП 24/04/12 27.06.2018р.  26.06.2023р. Князя Володимира в р-ні буд. №31 по вул. Короленко

239 Яценко В. М., ФОП 123/08/15 26.08.2015р.  25.08.2020р. Леваневського в районі перехрестя з вул. Заводською

240 Яценко В. М., ФОП 122/08/15 26.08.2015р. 25.08.2020р. П. Запорожця зі сторони будинку № 363

241 Ястреб І. П. , ФОП 373/09/14 09.09.2014р. 09.09.2019р.
Київська, перед АЗС на виїзді з міста 

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом 
розміром 3,0 м х 6,0 м загальною рекламною площею 36,0 м2

окрема металічна конструкція з двостороннім рекламним щитом розміром 3,0 м х 
6,0 м загальною рекламною площею 36 кв. м

Сквирське шосе в районі перехрестя з вул. Київською з боку 
залізничних колій

окрема металічна конструкція з двостороннім рекламним щитом розміром 3,0 м х 
6,0 м загальною рекламною площею 36 кв. м 

окрема спеціальна металева конструкція з двостороннім рекламним щитом типу 
"біг-борд", розміром 3,0м х 6,0м, загальною рекламною площею 36,0кв.м

окрема металева конструкція з двома рекламними щитами розміром 3,0 м х 6,0 м 
загальною рекламною площею 36 кв. м

світловий двосторонній рекламний щит типу «лайт-бокс» розміром 1,8 м х 1,2 м 
загальною рекламною площею 4,32 кв. м 

окрема спеціальна металева конструкція з двома рекламними щитами розміром 3,0 
х 6,0 м кожен щит , загальною рекламною площею 36,0  кв.м
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