
 

                                                                                                                                                      Додаток  

                                                                                                                                                      до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                                      міської ради  

                                                                                                                                                      від 17 серпня 2022 року № 270 
 

 Номер 

будинку  

Тип зовнішньої 

реклами 
 

Технічний стан 

зовн. 

конструктивних 

елементів  

Наявність 

дозволу на 

розміщення 

реклами 
 

Власник 

(якщо 

відомо)  

 

Рекомендовано 

до демонтажу  

 

Примітки 

1 Вул. Олеся 

Гончара, 5 А 

(Рукавичка) 

Банер на сходових 

перилах  (студія краси 

STYLE) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

2 Вул. Олеся 

Гончара, 5 А 

(Рукавичка) 

Банер на сходових 

перилах  (АкордБанк) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

3 Вул. Олеся 

Гончара, 5 А 

(Рукавичка) 

Банер на сходових 

перилах  (магазин «Білий 

Лебідь») 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



4 Вул. Олеся 

Гончара, 5 А 

(Рукавичка) 

Банер на сходових 

перилах  (КредитМаркет

) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

5 Вул. Олеся 

Гончара, 5 А 

(Рукавичка) 

Банер на фасаді 

будинку  (Рукавичка, 

Білий Лебідь, Меблі) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

6 Вул. Олеся 

Гончара, 5 А 

(Рукавичка) 

2 Банери на фасаді 

будинку  (Рукавичка) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

7 Вул. Олеся 

Гончара, 

біля 

будинку 5 А  

Рекламна конструкція 

(Викуп Авто) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

8 Вул. Олеся 

Гончара, 

(автобусна 

зупинка) 

Банер на 

зупинці  (АкордБанк) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



9 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді 

будинку  (Економ 

Конфіскат) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

10 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді 

будинку  (мережа 

магазинів Шара) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

11 Вул. Олеся 

Гончара,  
3 Банери на фасаді 

будинку  (Побутова 

Техніка) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

12 Вул. Олеся 

Гончара,  

2 Банери на фасаді 

будинку  (Світ Техніки) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



13 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банери на фасаді 

будинку  (Шара плюс) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

14 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банери на фасаді 

будинку  (Шара плюс) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

15 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банери на фасаді 

будинку  (Карамелька) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

16 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банер на фасаді 

будинку  (Світ Матраців) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

17 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банери на фасаді 

будинку  (Мийки) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



18 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банери на фасаді 

будинку  (магазин 

«Комод») 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

19 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банер на фасаді 

будинку  (Натяжні стелі) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

20 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банери на фасаді 

будинку  (Мийки 

кухонні) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

21 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банери на фасаді 

будинку  (мережа аптек 

«Фармако») 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



22 Вул. Олеся 

Гончара, 3А  
3 Банери на фасаді 

будинку  (Смачні 

продукти) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

23 Вул. Олеся 

Гончара, 

біля 

будинку 3 А 

Рекламна конструкція на 

електроопорі  (Меблі 

«Світ Матраців») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

24 Вул. Олеся 

Гончара, 

біля 

будинку 6 

Банери на воротах (Шара 

плюс) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

25 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 8В 

Банери на фасаді 

будинку  (магазин 

нового одягу 

«SUPERЦІНА») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



26 Вул. Олеся 

Гончара, 

10В 

Банери на фасаді 

будинку  (сучасна 

стоматологічна клініка 

«PROFIDENT») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

27 Вул. Олеся 

Гончара, 

заді 

автобусної 

зупинки 

Банери на фасаді 

будинку і штендер 

(Автомагазин) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

28 Вул. Олеся 

Гончара, 

заді 

автобусної 

зупинки 

Банер на фасаді 

будинку  (взуття 

«sandalino») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

29 Вул. Олеся 

Гончара, 

заді 

автобусної 

зупинки 

Банер на фасаді 

будинку  (Альфа гарант) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



30 Вул. Олеся 

Гончара, 

заді 

автобусної 

зупинки 

Банери на фасаді 

будинку  (Камелія) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

31 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

автобусної 

зупинки 

Банери на фасаді 

(перукарня) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

32 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

автобусної 

зупинки 

Банери на фасаді 

(фіранки і ролетки) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

33 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді 

(перукарня) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



34 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банери на воротах 

(корми для с/г тварин, 

цемент, вапно, лінолеум, 

жом, макуха) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

35 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

вулиці 

Ринок 

Банери на воротах 

(ветаптека, пам’ятники з 

граніту) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

36 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді (Фарби, 

лаки, вагонка) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

37 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді (ремонт 

одягу) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



38 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді (магазин 

«інтербуд») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

39 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді (Ательє 

«Оксі») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

40 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді (вікна, 

двері, ворота) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

41 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Штендер та рекламні 

конструкції з 

демонстрацією товарів 

(Інтербуд) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



42 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банери на фасаді (ремонт 

одягу) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

 

 



43 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді і 

штендер, заповнення 

віконних прорізів 

(секондхенд) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

 

44 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді, 

заповнення віконних 

прорізів (тканини) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 



 
 

45 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді і 

штендер (євростиль) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

 



46 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банери на фасаді (Меблі) задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 
 

47 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банер на фасаді, 

заповнення віконних 

прорізів (ремонт одягу) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

48 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Рекламні конструкції на 

електро стовпі 

(Євростиль) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



49 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Рекламні конструкції на 

електричному стовпі 

(ремонт одягу) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

50 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Банери на фасаді, 

заповнення віконних 

прорізів (ремонт одягу) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

51 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9Б 

Рекламна конструкція на 

фасаді (комбікорм) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

52 Вул. Олеся 

Гончара, 9 
Банер на фасаді (Золота 

Нива) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



53 Вул. Олеся 

Гончара, 

навпроти 

будинку 9 

Рекламна конструкція на 

елекроопорі (Салон 

вікон та дверей) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

54 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді 

(Калинка, Kormil) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

55 Вул. Олеся 

Гончара,  

Заповнення віконних 

прорізів (Калинка) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

56 Вул. Олеся 

Гончара,  
Рекламна конструкція на 

фасаді (Комбікорм) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



57 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді (Щедра 

нива 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

58 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді 

(Комбікорми та 

концентрати) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

59 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді (Вікна, 

двері) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 



60 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді (Вікна, 

двері, гаражні ворота, 

ламінована підлога, 

пам’ятники гранітні) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

61 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банер на фасаді (Засоби 

кріплння) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

62 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банер на фасаді 

(Вдосконалюй 

повсякденність) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

63 Вул. Олеся 

Гончара,  

Рекламна конструкція 

(Ковані 

металоконструкції) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



64 Вул. Олеся 

Гончара,  
Рекламні конструкції 

(Пригон авто з європи) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

 

65 Вул. Олеся 

Гончара,  

Рекламні конструкції, 

банери на фасаді 

(Магазин покрівельних 

матеріалів) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



 

 

 

66 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді, штендер 

(Калинка) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



 

67 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді 

(Калинка) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

68 Вул. Олеся 

Гончара,  
Рекламна конструкція 

(Моя стоматологія) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

69 Вул. Олеся 

Гончара,  

Рекламна конструкція 

(Одіяла, покривала) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



70 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді (Меблі) задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

71 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банери на фасаді 

(Будівельні матеріали) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

72 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді (Takita) задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

73 Вул. Олеся 

Гончара,  
Рекламна конструкція 

(підбір фарб для авто) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



74 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на фасаді 

(VERHL) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

75 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банер на фасаді 

(AVAMARKET) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

76 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банер на фасаді (Сітки) задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

77 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банер на фасаді 

(Металобаза) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



 

78 Вул. Олеся 

Гончара,  

Банери на огорожі 

(Автозапчастини) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

79 Вул. Олеся 

Гончара,  
Банер на тимчасовій 

споруді (ЖК «Баварія») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



80 Вул. 

Млинарська

,  

6 Рекламних конструкцій 

(ЖК «Баварія») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

81 Вул. 

Подільська,  
Штендер, банери на 

фасаді (ЖК «Баварія») 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

 



82 Вул. 

Подільська,  
Банер на фасаді (VIZA) задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

83 Вул. 

Подільська,  

Банер на фасаді (Салон 

краси) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

84 Вул. 

Подільська,  

Банер на фасаді 

(Стоматологія Усмішка) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

85 Вул. 

Подільська,  
Банер на фасаді, 

рекламна конструкція 

(Центр культури і 

польської мови) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



 

86 Вул. 

Подільська,  
Банер на фасаді (Служба 

охорони ЯВІР) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

87 Вул. 

Подільська,  

Банер на фасаді 

(Спортивно-технічний 

клуб) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

88 Вул. 

Подільська,  

Банер на фасаді 

(OXFORD) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



89 Вул. 

Подільська,  
Банер на огорожі 

(Опалювальні системи) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

90 Вул. 

Подільська, 

31А  

Банер на фасаді 

(Технічна 

інвентаризація) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

91 Вул. 

Подільська, 

31А 

Банери на фасаді (VIZA) задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 



92 Вул. 

Подільська, 

31 А 

Банер на фасаді (панда) задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

93 Вул. 

Подільська,  
Банер на Тимчасовій 

споруді (Велосипеди) 

незадовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

94 Вул. 

Подільська, 

17 

Банер на огорожі 

(вивчення англійської 

мови) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

95 Вул. 

Подільська,  
Банер на огорожі (суші 

роли) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 



96 Вул. 

Подільська,  
2 Банери на фасаді  задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

97 Вул. 

Подільська,  
Банери на фасаді (Все 

для меблів) 

задовільний  

 

немає 

 

власник не 

відомий 

рекомендовано 

до демонтажу 

 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                                               Наталія ЗАЯЦЬ 
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