
26.12.2018р. 

Місця розміщення матеріалів передвиборної агітації з проведення виборів 

Президента України 

Виконавчим комітетом визначено, що місцями для розміщення плакатів, 

стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів 

(крім  матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) є: 

1.Тумби та щити, які обслуговує ТзОВ «Міське рекламно-інформаційне 

підприємство «Ратуша»  - звертатись в ТзОВ «Міське рекламно-інформаційне 

підприємство «Ратуша» (тел.750357, 506695 вул.М.Грушевського,22) 

№ п/п Місце розташування рекламної конструкції Тип конструкції  

 

 

     1.    вул.М.Грушевського,22  
Шестигранна 

тумба  

     2.    вул.М.Грушевського,16 (біля ЗШ №7)  Щит 
 

     3.    
пл. Міцкевича – Л.Курбаса (біля обласної 

філармонії) 

Шестигранна 

тумба  

     4.    пл. Міцкевича – Лесі Українки Щит 
 

     5.    
вул.М.Грушевського – Сотника Мартинця 

(біля ЦНАП) 
Щит 

 

     6.    вул.Дмитра Вітовського  
Шестигранна 

тумба  

     7.    

вул.Галицька – М.Грушевського (біля 

корпусу Національного медичного 

університету ) 

Шестигранна 

тумба  

     8.    
вул.Гетьмана Мазепи – Вічевий Майдан (біля 

«ВТБ банк») 
Щит 

 

     9.    вул.Левка Бачинського –  Січових Стрільців  
Шестигранна 

тумба  

10.    
вул.Бельведерська, 51 (біля поштового 

відділення) 
Тумба 

 

11.    вул.Бельведерська-Довга (біля перехрестя)  Тумба 
 



12.    
вул.Короля Данила – Південний бульвар 

(біля ринку) 
Тумба 

 

13.    вул.Короля Данила, 9 Тумба 
 

14.    вул.Гетьмана Мазепи, 20-24 Тумба 
 

15.    
вул. Мазепи 42, автобусна зупинка «вул. 

Гординського» 
Щит 

 

16.    вул.Гетьмана Мазепи, 90 (біля ЗШЛ №23) Тумба 
 

17.    
вул.Гетьмана Мазепи, 114 (навпроти  

центральної міської клінічної лікарні) 
Тумба 

 

18.    
вул.Гетьмана Мазепи, 142-а (біля коледжу 

фізичного виховання) 
Тумба 

 

19.    
вул.Гетьмана Мазепи, 179 (біля супермаркету 

«Сільпо») 
Щит 

 

20.    
вул.Гетьмана Мазепи, 168 (на зупинці біля 

супермаркету  «Сільпо») 
Щит 

 

21.    вул.Шевченка, 23 ˗˗ Крука Тумба 
 

22.    
вул. Незалежності – Шашкевича  

(стометрівка) 

Шестигранна 

тумба  

23.    
вул.Євгена Коновальця – Матейки (біля 

перехрестя) 
Щит 

 

24.    
вул.Євгена Коновальця – Слави Стецько (біля 

перехрестя) 
Щит 

 

25.    
вул.Євгена Коновальця (біля продуктового 

ринку)  
Тумба 

 

26.    
вул. Коновальця, 149, автобусна зупинка 

«Обласна дитяча лікарня» 
Тумба 

 

27.    
вул.Євгена Коновальця, 132 (біля поштового 

відділення) 
Щит 

 

28.    
вул.Євгена Коновальця, 219-а (біля 

супермаркету «Велмарт») 
Щит 

 



29.    
вул.Симона Петлюри  (біля автозаправки 

«ОККО») 
Тумба 

 

30.    
вул.Симона Петлюри – Чорновола (біля 

кільця) 
Тумба 

 

31.    вул.О.Довженка – Чорновола  Щит 
 

32.    вул.Чорновола – О.Довженка (біля ЗШ№28)  Тумба 
 

33.    
вул.Чорновола, 123 (навпроти входу на 

стадіон «Рух») 
Тумба 

 

34.    вул.Чорновола (біля входу на стадіон «Рух») Тумба 
 

35.    вул.Чорновола, 111  
Двосторонній 

щит  

36.    
вул.Чорновола, 72 (біля Прикарпатського 

Національного університету ім.В.Стефаника) 
Тумба 

 

37.    
вул.Чорновола – Академіка Сахарова (біля 

міського пологового будинку) 
Тумба 

 

38.    

вул.Академіка Сахарова – Андрія Мельника 

(біля ПАТ «Івано-Франківський завод 

«Промприлад») 

Щит 
 

39.    
вул.Степана Бандери – Академіка Сахарова 

(біля перехрестя) 
Тумба 

 

40.    

вул.Степана Бандери, 77 (біля Фінансово-

комерційного кооперативного коледжу 

ім.Граната) 

Тумба 
 

41.    
вул.Незалежності – Січових Стрільців (біля 

перехрестя) 
Тумба 

 

42.    
вул.Незалежності, 42 (біля 

облмуздрамтеатру) 

Шестигранна 

тумба  

43.    

вул.Незалежності, 46 (біля Івано-

Франківського обласного Центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

Тумба 
 



підприємств, установ та організацій) 

44.    вул.Б.Лепкого, 9 (біля СЗШ №11) Тумба 
 

45.    
вул.Галицька, 47 (навпроти зупинки 

«Універмаг») 
Тумба 

 

46.    
вул.Дністровська, 55 (біля відділення 

«Ощадбанку») 
Тумба 

 

47.    вул.Дністровська, 32  Щит 
 

48.    вул.Військових ветеранів, 10-а  Тумба 
 

49.    вул.Галицька, 53-а  Тумба 
 

50.    
вул.Галицька, 63 (біля парку Військових 

ветеранів, навпроти ЗШ №13) 
Тумба 

 

51.    
вул.Галицька, 66 – Василіянок (біля парку 

Військових ветеранів) 
Щит 

 

52.    

вул.Галицька, 87 (біля ПРАТ «Івано-

Франківське виробничо-торгівельне швейне 

підприємство «Галичина») 

Тумба 
 

53.    
вул.Галицька, 91 – Довга (біля поштового 

відділення) 
Тумба 

 

54.    
вул.Галицька, 40 (біля Народного дому 

«Княгинин»)  

Тристоронній 

щит  

55.    
вул.Галицька,99, автобусна зупинка 

«Музична школа№3» 
Тумба 

 

56.    
вул.Галицька – Юліана Целевича (на зупинці 

громадського транспорту) 
Тумба 

 

57.    вул.Галицька, 145  Тумба 
 

58.    
вул.Галицька (біля дитячої поліклініки 

мікрорайону Пасічна) 
Тумба 

 

59.    
вул.Федьковича, 91 (навпроти обласної 

клінічної лікарні) 
Тумба 

 

60.    вул.Галицька (навпроти  ВО «Карпати»- на Тумба 
 



зупинці громадського транспорту) 

61.    
вул.Хіміків  (біля зупинки громадського 

транспорту) 
Тумба 

 

62.    вул.Тролейбусна (біля СЗШ №18) Тумба 
 

63.    вул.Тролейбусна (біля продуктового ринку) Тумба 
 

64.    набережна ім.В.Стефаника, 26 Тумба 
 

65.    вул.Пулюя, 16 (біля НТУНГу) Тумба 
 

66.    вул.Пулюя, 8  Тумба 
 

67.    вул.Довга (біля міської поліклініки №2) Тумба 
 

68.    
Північний бульвар (біля поштового 

відділення) 
Тумба 

 

69.    вул.Тичини (біля міської дитячої поліклініки) Тумба 
 

70.    вул.Шопена – Вали (на Валах ) Тумба 
 

71.    
вул.Тарнавського, 6 (біля обласної 

стоматологічної поліклініки) 
Тумба 

 

72.    
вул.Вовчинецька, 3 (біля зупинки 

громадського транспорту) 
Тумба 

 

73.    вул.Василіянок,9 (біля статуправління) Тумба 
 

74.    
вул.Грюнвальдська, 11 (біля приміщення 

міського суду) 
Тумба 

 

75.    
вул.Привокзальна – Грюнвальдська (біля 

перехрестя) 
Щит 

 

76.    вул.Привокзальна (біля скверу) Щит 
 

77.    Залізничний вокзал 
Шестигранна 

тумба  

78.    вул.Вовчинецька, 176  Тумба 
 

79.    вул.Вовчинецька, 176 Щит 
 

80.    вул.Вовчинецька, 198 (навпроти ПАТ Тристоронній 
 



«Родон») щит 

81.    вул.Вовчинецька (біля костелу) Тумба 
 

82.    
вул.Василя Симоненка, 6 (біля зупинки 

громадського транспорту ) 
Тумба 

 

83.    
вул.В.Івасюка-Василя Стуса (біля фірми 

«Комекс») 
Тумба 

 

84.    вул.В.Івасюка (біля фірми «Комекс») Тумба 
 

85.    вул.Василя Стуса  Тумба 
 

86.    вул.Івана-Павла ІІ, 4 Щит 
 

87.    
вул.Івана-Павла ІІ, 4 (на зупинці 

громадського транспорту) 
Тумба 

 

88.    вул.Миру (біля приміщення МІУК) Щит 
 

89.     вул.Гната Хоткевича (навпроти ринку) Тумба 
 

90.    

вул.Незалежності (навпроти ДП «Івано-

Франківський котельно-зварювальний 

завод») 

Тристоронній 

щит  

91.    
вул.Юності (біля зупинки громадського 

транспорту) 
Тумба 

 

2.Рекламні тристоронні щити, розміщені на електроопорах тролейбусних 

ліній (третя сторона сіті-лайтів), які обслуговує ТзОВ «Дикий захід» - 

звертатись в ТзОВ «Дикий захід» (тел. 507187, вул.Валова,4, офіс 3) 

№ 

п/п 
Місце розташування рекламної конструкції 

Тип 

конструкції 

третя 

сторона сіті-

лайтів 

1 вул. Незалежності (гот. "НАДІЯ") №1 ст.А  

2 вул. Незалежності (гот. "НАДІЯ") №2 ст.А -//- 

3 вул. Незалежності (гот. "НАДІЯ") №3 ст.А -//- 



4 вул. Незалежності (гот. "НАДІЯ") №4 ст.А -//- 

5 вул. Незалежності ( "УкрінБанк") №1 ст.А -//- 

6 вул. Незалежності ( "УкрінБанк") №2 ст.А -//- 

7 
вул. Незалежності ( Кінотеатр "КОСМОС") №1 

ст.А 
-//- 

8 
вул. Незалежності ( Кінотеатр "КОСМОС") №2 

ст.А 
-//- 

9 
вул. Незалежності ( Кінотеатр "КОСМОС") №3 

ст.А 
-//- 

10 
вул. Незалежності - вул.М.Підгірянки ст.А   

перехрестя 
-//- 

11 вул. Незалежності (навпроти драм.Театру) №1 ст.А -//- 

12 вул. Незалежності (навпроти драм.Театру) №2 ст.А -//- 

13 вул. Незалежності (навпроти драм.Театру) №3 ст.А -//- 

14 
вул. Незалежності ( навпроти гот. "НАДІЯ") №1 

ст.А 
-//- 

15 
вул. Незалежності ( навпроти гот. "НАДІЯ") №2 

ст.А 
-//- 

16 
вул. Незалежності ( навпроти гот. "НАДІЯ") №3 

ст.А 
-//- 

17 вул. Незалежності - вул.Франка ст.А   перехрестя -//- 

18 вул. Галицька (меблі Альба) №1 ст А -//- 

19 вул. Галицька  №2 ст А -//- 

20 
вул. Галицька (Навпроти "каскад карпати") №3 ст 

А 
-//- 

21 
вул. Галицька (Навпроти "каскад карпати") №4 ст 

А 
-//- 

22 
вул. Галицька (Навпроти "каскад карпати") №5 ст 

А 
-//- 



23 вул. Дністровська -вул. Шпитальна № 1 ст А -//- 

24 вул. Дністровська -вул. Шпитальна № 2 ст А -//- 

25 
вул. Дністровська (навпроти продуктового базару) 

№1ст А 
-//- 

26 
вул. Дністровська (навпроти продуктового базару) 

№2 ст А 
-//- 

27 
вул. Дністровська (біля "Промінвестбанку") №1ст 

А 
-//- 

28 
вул. Дністровська (біля "Промінвестбанку") №2 ст 

А 
-//- 

29 
вул. Васильянок (навпроти "Промінвест банку") 

№1 ст А 
-//- 

30 вул. Дністровська (універмаг "Прикарпаття") ст А -//- 

31 вул.Привокзальна(маг.ФАВОРИТ) №1 ст А -//- 

32 вул.Привокзальна(каф.РОНДО) №2 ст А -//- 

33 вул.Привокзальна(піш.перехід) №3 ст А -//- 

34 вул.Привокзальна(вхід в парк) №4 ст А -//- 

35 вул.Привокзальна(зупинка 1) №5 ст А -//- 

36 вул.Привокзальна(зупинка 2) №6 ст А -//- 

37 вул.Привокзальна(зупинка кіоски) №7 ст А -//- 

38 вул.Привокзальна(зупинка кіоски) №8 ст А -//- 

39 вул. Коновальця ( СМ ВЕЛМАРТ ) №1 ст А -//- 

40 вул. Коновальця  ( СМ ВЕЛМАРТ ) №2 ст А -//- 

41 вул. Коновальця  ( СМ ВЕЛМАРТ ) №3 ст А -//- 

42 вул. Коновальця  ( СМ ВЕЛМАРТ ) №4 ст А -//- 

43 вул. Коновальця (навпроти Велмарта) №1 ст А -//- 

44 вул. Коновальця (навпроти Велмарта) №2 ст А -//- 



45 вул. Коновальця (навпроти Велмарта) №3 ст А -//- 

46 
вул. Васильянок (перехресток з Вовчинецькою) №2 

ст А 
-//- 

47 вул. Васильянок (Райфайзенбанк) №3 ст А -//- 

48 
вул. Васильянок (навпроти статуправління) №4 ст 

А 
-//- 

49 вул. Васильянок (ломбард Скарбниця) №5 ст А -//- 

50 вул. Васильянок ( статуправління ) №6 ст А -//- 

51 вул. Галицька (універмаг Прикарпаття) №1 ст А -//- 

52 вул. Галицька (універмаг Прикарпаття) №2 ст А -//- 

53 вул. Галицька (універмаг Прикарпаття) №3 ст А -//- 

54 вул. Незалежності -Мельника №1 ст.А -//- 

55 вул. Незалежності -Мельника №2 ст.А -//- 

56 вул. Незалежності -Франка (маг."Мобілочка") ст.А -//- 

57 вул. Бандери - Незалежності ст.А №2 -//- 

58 вул. Бандери - Незалежності ст.А №3 -//- 

59 
вул. Грушеського ст.А   №1    центр    ( к-тр 

"Люмєр") 
-//- 

60 
вул. Грушеського ст.А   №2    центр    ( к-тр 

"Люмєр") 
-//- 

61 
вул. Грушеського ст.А   №3   центр      ( к-тр 

"Люмєр") 
-//- 

62 вул. Галицька ( ТД "Панорама Плаза") ст. А -//- 

63 вул. Галицька (маг."Крез") ст. А -//- 

64 вул. Галицька (маг. Галичанка)  ст А -//- 

65 вул. Галицька (вхід в парк) №1 ст А -//- 

66 вул. Галицька (вхід в парк) №2ст А -//- 



67 вул. Галицька - Василіянок  №1 ст А -//- 

68 вул. Галицька - Василіянок  №2 ст А -//- 

69 вул. Галицька - Василіянок  №3 ст А -//- 

70 вул. Пилипа Орлика №1 ст А -//- 

71 вул. Пилипа Орлика №2 ст А -//- 

72 вул. Короля Данила - Пд.Бульвар ст А -//- 

73 вул. Привокзальна-Гаркуші №2 ст А -//- 

74 вул. Гаркуші (зупинка) №2 ст А -//- 

75 вул. Гаркуші (зупинка) №3 ст А -//- 

76 вул. Грюнвальдська-Васильянок №1 ст А -//- 

77 вул. Грюнвальдська-Васильянок №2 ст А -//- 

78 вул. Васильянок-Вовчинецька №3 ст А -//- 

79 вул. Вагилевича №2 ст А -//- 

80 вул. Вагилевича №3 ст А -//- 

81 
вул. Дністровська (біля "Промінвестбанку") №3 ст 

А 
-//- 

82 вул.Вовчинецька-Василіянок ст.А -//- 

83 вул. Галицька (біля катедри) №1 ст А -//- 

84 вул. Галицька (біля катедри) №2 ст А -//- 

85 вул. Галицька (навпроти Мальви) №3 ст А -//- 

86 вул.Бельведерська №1 ст А -//- 

87 вул.Бельведерська №2 ст А -//- 

88 вул. Вагилевича №1 ст А -//- 

89 вул. Вовчинецька №1 ст А -//- 

90 вул. Вовчинецька №2 ст А -//- 



91 вул. Вовчинецька №3 ст А -//- 

92 вул. Вовчинецька №4 ст А -//- 

93 вул. Вовчинецька №5 ст А -//- 

94 вул. Вовчинецька №6 ст А -//- 

95 вул. Вовчинецька №7 ст А -//- 

96 вул. Вовчинецька №8 ст А -//- 

97 вул. Вовчинецька №9 ст А -//- 

98 вул. Вовчинецька №10 ст А -//- 

99 вул.Незалежності-Бандери №1 ст А -//- 

100 вул.Незалежності-Бандери №2 ст А -//- 

101 вул.Незалежності-Бандери №3 ст А -//- 

102 вул. Бандери - Незалежності №1 ст.А -//- 

103 вул. Коновальця (дитяча лікарня) №1 ст А -//- 

104 вул. Коновальця (дитяча лікарня) №2 ст А -//- 

105 вул.Івасюка (навпроти Епіцентру) №1 ст А -//- 

106 вул.Івасюка (навпроти Епіцентру) №2 ст А -//- 

107 вул.Івана-Павла II №1 ст.А -//- 

108 вул.Івана-Павла II №2 ст.А -//- 

109 вул.Івана-Павла II (зупинка) №3 ст.А -//- 

110 вул.Івана-Павла II (зупинка) №4 ст.А -//- 

111 вул.Івана-Павла II №5 ст.А -//- 

112 вул.Будівельників №6 ст.А -//- 

113 вул.Івана-Павла II №7 ст.А -//- 

114 вул.Івана-Павла II №8 ст.А -//- 

115 вул.Дністровська (Асклепій) ст.А -//- 



116 вул.Вовчинецька-Василіянок ст.А -//- 

117 вул. Василіянок - Військових Ветеранів №1 ст.А -//- 

118 вул. Василіянок - Військових Ветеранів №2 ст.А -//- 

119 вул. Василіянок - Військових Ветеранів №3 ст.А -//- 

120 вул. Василіянок - Військових Ветеранів №4 ст.А -//- 

121 
вул. Незалежності - вул.Лепкого ( СМ Фаворит) 

№1 ст А 
-//- 

122 вул. Незалежності - вул.Лепкого №2 ст А -//- 

123 вул. Незалежності - вул.Лепкого №3 ст А -//- 

124 вул. Лепкого (навпроти вічного вогню) №1 ст А -//- 

125 вул. Лепкого (навпроти вічного вогню) №2 ст А -//- 

126 вул. Лепкого 47б №3 ст А -//- 

127 вул. Лепкого 45 №4 ст А -//- 

128 вул. Лепкого №5 ст А -//- 

129 вул. Лепкого 33 №6 ст А -//- 

130 вул. Лепкого 31 №7 ст А -//- 

131 вул. Лепкого 29 №8 ст А -//- 

132 вул. Лепкого 25 №9 ст А -//- 

133 вул. Лепкого 23 №10 ст А -//- 

134 вул. Лепкого 19 №11 ст А -//- 

135 вул. Лепкого (школа №14) №12 ст А -//- 

136 вул. Лепкого (школа №14) №13 ст А -//- 

137 вул. Лепкого №14 ст А -//- 

138 вул. Лепкого 10 №15 ст А -//- 

139 вул. Лепкого 12 №16 ст А -//- 



140 вул. Лепкого №17 ст А -//- 

141 вул. Лепкого 16 №18 ст А -//- 

142 вул. Лепкого 20 №19 ст А -//- 

143 вул. Лепкого 22 №20 ст А -//- 

144 вул. Лепкого 24 №21 ст А -//- 

145 вул. Лепкого 26 №22 ст А -//- 

146 вул. Лепкого 29 №23 ст А -//- 

147 вул. Лепкого 44 №24 ст А -//- 

148 вул. Лепкого 46 №25 ст А -//- 

149 вул. Лепкого 48 №26 ст А -//- 

150 вул. Мельника №1 ст А -//- 

151 вул. Мельника №2 ст А -//- 

152 вул. Мельника №3 ст А -//- 

153 вул. Мельника №4 ст А -//- 

154 вул. Мельника №5 ст А -//- 

155 вул. Мельника №6 ст А -//- 

3. Стенди та тумби на території сільських рад Івано-Франківської міської 

ради – звертатись до сільських голів сіл Івано-Франківської міської ради 

с. Вовчинець НАЗАР Михайло Мирославович , вул.Вовчинецька,39  тел.56-16-

31  

с. Крихівці ГАРГАТ Мирон Миколайович , вул.Крихівецька,79  тел. 75-35-75 

с. Микитинці СІЩУК Михайло Петрович ,  вул.Грицишина,10  тел. 78-72-73 

с. Угорники АТАМАНЧУК Любов Зеновіївна,  вул.Просвіти,4  тел. 78-70-33 

с. Хриплин СОКОЛИК Роман Петрович , вул. Берегова,4-Б  тел. 78-74-58 

№ 

п/п 

Село міської 

ради 
Місце розташування 

рекламної конструкції 

Тип 

конструкції 



1. с.Вовчинець 

  

вул.Вовчинецька,39 (біля 

адміністративного 

приміщення сільської ради) Стенди 

  
вул.Вовчинецька (на 

зупинці громадського 

транспорту) 

2. с.Крихівці вул. Крихівецька (біля 

Народного дому) 

Стенди 

вул.Крихівецька №53-55 

(біля пам’ятника 

Т.Шевченку) 

вул.Крихівецька,79 

вул.Крихівецька,133 

вул.22 січня (6 стендів) 

вул.Крихівецька (6 стендів 

на зупинках громадського 

транспорту) 

3. с.Микитинці вул.Грицишина, 10 (біля 

адміністративного 

приміщення сільської ради) 

Стенди 

  

вул.Зарічна,75а (біля 

Народного дому) 

вул.Грицишина,10а (біля 

церкви) 

вул.Грицишина,61 (біля 

зупинки громадського 

транспорту) 

вул.Декабристів,56 

(навпроти зупинки 

громадського транспорту) 

4. с.Угорники вул.Львівська,6 (біля 

продуктового магазину) 

Стенди 

вул.Повстанців,70 (біля 

продуктового магазину) 

вул.Стрілецька,1 

вул.Підкови,22 (на зупинці 

громадського транспорту) 

вул.Повстанців,71 (на 

зупинці громадського 

транспорту) 

На розі вулиць О.Рожкевич 

та Церковної 

вул.Повстанців,143 (біля 

зупинки громадського 

транспорту) 



вул.Просвіти,4 (біля 

адмінприміщення сільської 

ради) 

5. с.Хриплин вул.Автоливмашівська,88 

(біля  школи) 

Стенди 

  

вул.Берегова,4б (біля 

адміністративного 

приміщення сільської ради) 

вул.Автоливмашівська,6 (на 

зупинці громадського 

транспорту) 

вул.Автоливмашівська,24 

вул.Автоливмашівська,141 

(біля магазину) 

 


