
Адреса розташування Тип рекламоносія Розміри
Контактні 

телефони

м. Одеса, вул. Приморська, будівля 

адміністративного крпусу №2                                      

ст. Одеса-Порт

конструкція на фасаді 

будівлі
3мх4м

048-727-46-85,                   

048- 727-17-87

м. Одеса, вул. Середньофонтанська на розі 

вул. Семінарсокої , на будівлі поста ЕЦ
банерна розтяжка 3мх6м

м. Одеса, вул .Середньофонтанська на розі 

вул. Семінарської, ст.Одеса -Головна

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

Одеська обл., траса Одеса-Чорноморськ
стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

м .Одеса, вул .Гаркавого 
стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м; 3мх4м

Одеська обл., Сухолиманський переїзд
стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

м. Одеса, вул. Стовбова банерна розтяжка
3мх6м                 

2 шт

м. Одеса, вул. От. Головатого, Пересипський 

міст 

стаціонарний наземний 

рекламний засіб

3мх6м             

2 шт

м. Одеса, пров. Газовий, міст на споруді 3мх6м

м. Одеса, Дальницький переїзд 
стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

м. Одеса, 2км Тираспольського шосе між 44 

та 45 опорами

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

Одеська обл., Б.Дністровський район 60 км 

ПК 8 (біля залізничного моста)

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
2мх5м

Одеська обл., Овідіопольський р-н,              

смт Велика Долина,      переїзд 26км

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

Одеська обл.,33км Миколаївської траси (в м. 

Миколаїв та м. Одеса)
на споруді шляхопроводу 2мх7м

м. Одеса, вул. Л.Шмідта на розі вул. 

Пантелеймонівська 

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська,19         (15 

та 25 секції огородження від вул. 

Рішельєвської)

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м 2шт.

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 19 (на 

відстані 7 м від будівлі управління філії 

«Одеська залізниця» та 5 м від стовпа ОГЕТ 

53), з боку трамвайної колії

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

м. Одеса, вул. Водопровідна (на відкосі 

залізничного шляхопроводу 1508км в 

напрямку залізничного вокзалу)

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м     2шт

Потенційні місця розміщення рекламних засобів на території та обєктах регіональної 

філії "Одеська залізниця" станом на 01.06.2022



м. Одеса, вул.Середньофонтанська, подвір'я 

ст. Одеса-Головна
призматрон 3мх6м

Напрямок Роздільна-Одеса 1506 км. Ширина 

смуги відведення згідно технічної 

документації складає 5-6 м з правого боку від 

вісі головної колії. На залізничній платформі 

Одеса-Поїздна

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м     2шт

Напрямок Одеса-Б.-Дністровський  1313 км 

пк 5. Згідно з викопіюванням ширина смуги 

відведення складає 12-14 м з правого боку від 

вісі головної колії. На залізничній  платформі  

Житомирська.

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

Напрямок Одеса-Б.-Дністровський  1313 км 

пк 5. Згідно з викопіюванням ширина смуги 

відведення складає 12-14 м з правого боку від 

вісі головної колії. На двоповерхової будівлі 

залізничній  платформі  Житомирська.

спеціальна полегшена 

рекламна конструкція
3мх4м

Напрямок Одеса-Б.-Дністровський  1313 км 

пк 5.  На перилах  залізничній  платформі  

Житомирська.

банерна розтяжка 1мх3м

м. Одеса, вул. Водопровідна (на відкосі 

залізничного шляхопроводу 1508км в 

напрямку площі Толбухіна

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

(048)727-17-87; 

097-129-55-44

м. Одеса, вул. Водопровідна (на перилах 

залізничного шляхопроводу 1508км в 

напрямку площі Толбухіна

банерна розтяжка 1мх3м

м. Одеса, вул. Маловського (на відкосах 

залізничного шляхопроводу у напрямку до 

центру міста) 

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м -2шт.

м. Одеса, вул. Маловського (на перилах 

залізничного шляхопроводу у напрямку до 

центру міста) 

банерна розтяжка 1,5мх1,5мм

м.Одеса , вул. Приморська,51,напроти 

відділення Нової пошти, біля зупинці 

"Провулок Газовий"

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

м.Одеса , вул. Приморська,57,напроти 

кінцевій тролейбусній зупинки (маршрут 

№10)

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

На території ст. Одеса-Застава2, біля входу на 

платформу станції

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх6м

На території ст. Одеса-Застава2,  на 

платформі станції

стаціонарний наземний 

рекламний засіб
3мх2м

На території ст. Одеса-Застава2,  на паркані, 

встановленому на платформі станції
банерна розтяжка 1мх3м

На території ст. Одеса-Застава2,  на стіні 

відкритої будови зупинки, яка розташована на 

платформі станції

банерна розтяжка 1мх2м



Черкаська обл,  ст. Благодатне

Стаціонарний наземний 

спеціальний рекламний 

засіб

3м х 6м
04733-5-28-83,     

097-40-20-866

м. Умань, вул. Залізнична 1
двосторонній сітілайт 

2шт.
1,2м х 1,8м

Черкаська обл.,  Соснівський район                 

м. Чекраси

Стаціонарний наземний 

спеціальний рекламний 

засіб 5шт.

3м х 6м

Звенигородський     район,                                    

м. Звегородка

банерна розтяжка на 

шляхопроводі з лівої та 

правої сторони

6м х 2м

м. Кам'янка,  вул. Героїв майдану, 48

банерна розтяжка на 

шляхопроводі з лівої та 

правої сторони

6м х 2м

м. Чекраси,  вул. Ложешнікова,1
двосторонній сітілайт 

4шт.
1,7м х 1,15м

м. Ватутіне,  вул. Вокзальна,1      Рекламний щит   2м х 3м

м. Гайворон, вул. Привокзальна, 8 

розміщення на 

стационарній рекламній 

конструкції 

2мх 3м
конструкція 

залізниці

м. Гайворон, вул. Привокзальна, 8 
стационарна рекламна 

конструкція 
2мх 3м

 м. Сміла, провулок Т.Г. Шевченко,1 ст. 

ім.Т.Шевченко
Рекламний щит 2,0 х 3,0

м. Тальне вул. Вокзальна 149

банерна розтяжка на 

мосту при в'їзді в місто та 

виїзді з міста

3м х 2м

Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 

Чічерина 12а 
сітілайт 1,2м х 1,8м

05233-6-38-27,     

073-263-50-09

Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 

Чічерина 12а 
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. 

Калинова, б. 130
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. 

Калинова, б. 130
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. 

Калинова, б. 130
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. 

Калинова, б. 130
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. 

Калинова, б. 130
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. 

Калинова, б. 130
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. 

В'ячеслава Чорновола
банерна розтяжка 10м х 1,5м

Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 

Поповича,  1
сітілайт 1,2м х 1,8м



Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 

Поповича,  1
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Помічна, вул. 

Вокзальна,  15
сітілайт 1,2м х 1,8м

Кіровоградська обл., м. Помічна, вул. 

Вокзальна,  15
сітілайт 1,2м х 1,8м

Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 

Київська 
банерна розтяжка 2м х 8,75м

Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 

Київська 
банерна розтяжка 2м х 8,75м

Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 

Михайлівська
банерна розтяжка 2м х 9м

Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 

Михайлівська
банерна розтяжка 2м х 9м


