
            
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Дніпропетровська область 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін та 
 доповнень до рішення міської ради  
від 23.06.2004 № 2003  
"Про Порядок розміщення  
зовнішньої реклами в місті" 

 
З метою вдосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в 

місті з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних,  
історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища            
та правил благоустрою, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів            
України від 30.03.1994 № 198 "Про затвердження Єдиних правил             
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних             
переїздів, правил користування ними та охорони" та від 29.12.2003 № 2067 
"Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої             
реклами", керуючись Законами України "Про рекламу", "Про місцеве 
самоврядування в Україні", "Про автомобільні дороги", "Про планування і 
забудову територій", "Про основи містобудування", "Про благоустрій 
населених пунктів", міська рада вирішила: 
 

  1.Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 23.06.2004  
№ 2003 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами в місті": 
- виключивши пункт 6; пункт 7 вважати відповідно пунктом 6; 
- у додаток, виклавши його у новій редакції (додаток). 

 
2. Управлінням розвитку підприємництва, економіки та загальному відділу 

виконкому міськради ( Рижкова І.О., Просолупов В.І., Чорний В.А.), редакції 
Криворізької міської комунальної газети " Червоний гірник" (Штельмах В.В.) 
забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування 
населення міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці 
виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі "Регуляторна політика" 
 розділу "Розвиток підприємництва" про зміст даного рішення та введення 
його до реєстру документів виконкому міської ради. 
 
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Ткачука М.С. та голів районних у місті рад. 

Додаток  
до проекту рішення міської ради 

  



 
П О Р Я Д О К 

розміщення зовнішньої реклами в м. Кривому Розі 
 

І. Загальні положення 
 

1.1.  Порядок розміщення  зовнішньої реклами у м. Кривому Розі  
(далі - Порядок) розроблено відповідно до Цивільного, Господарського, 
Земельного кодексів України, Законів України "Про   рекламу",  "Про основи 
містобудування", "Про планування та забудову території", "Про благоустрій 
населених пунктів", "Про автомобільні дороги", "Про оренду землі", 
Постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 "Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" та від 
29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами", чинних державних будівельних норм, стандартів і 
правил. 

 1.2. Порядок регулює  правові  відносини   між  виконавчим  комітетом 
Криворізької міської ради та  суб’єктами господарювання, що виникають у 
процесі розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста, та 
визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 

1.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міста Кривого 
Рогу, включаючи розташування об'єктів зовнішньої реклами на території 
підприємств (у тому числі підприємств транспорту загального користування), 
будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах 
швидкісного трамвая, об'єктах залізничних вокзалів, автовокзалів, 
підприємств транспорту загального користування, спорудах спеціального 
призначення), на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, 
на елементах вуличного обладнання та інших об'єктах (місцях розташування 
об'єктів зовнішньої реклами) незалежно від форм власності та відомчого 
підпорядкування, а також на  розміщення реклами на зовнішній поверхні 
транспортних засобів загального користування, що знаходяться в 
комунальній власності. 

Порядок є обов'язковим для виконання всіма учасниками рекламної 
діяльності – суб’єктами господарювання незалежно від їх відомчої 
підпорядкованості та форм власності. 

1.4. Визначення термінів: 
1.4.1 дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу 

зовнішньої  реклами  на  підставі   рішення   виконавчого   комітету   міської 
ради,  який дає право на розміщення зовнішньої реклами на визначений 
термін та у певному місці; 

1.4.2 зовнішня реклама - реклама,  що розміщується  на спеціальних 
тимчасових і стаціонарних конструкціях,  розташованих на відкритій 



місцевості,  а також на зовнішніх поверхнях будинків,  споруд,  елементах  
вуличного  обладнання,  над проїжджою частиною вулиць і доріг; 

1.4.3 місце розташування  рекламного  засобу  -  площа   зовнішньої 
поверхні  будинку,  споруди,  елемента  вуличного  обладнання  або 
відведеної території на відкритій місцевості  у  межах  населеного пункту,   
що   надається   розповсюджувачу  зовнішньої  реклами  в тимчасове 
користування власником  або  уповноваженим  ним  органом (особою); 

1.4.4 проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо 
призначена для руху транспортних засобів;  

1.4.5 реклама - інформація про особу  чи  товар,  розповсюджена  в 
будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або 
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи 
товару; 

1.4.6 рекламні засоби - засоби,  що використовуються для  доведення 
реклами до її споживача; 

1.4.7 розповсюджувач реклами – особа,  що здійснює  розповсюдження 
реклами; 

 1.4.8 спеціальні конструкції  -  тимчасові  та стаціонарні рекламні 
засоби (світлові та несвітлові,  наземні та неназемні (повітряні), плоскі  та  
об'ємні  стенди,  щити,  панно,  транспаранти,  троли, таблички,  короби, 
механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі,   тумби,   складні   
просторові   конструкції,  аеростати, повітряні кулі тощо), які 
використовуються для розміщення реклами; 

1.4.9 соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в 
будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,  
популяризацію  загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не має на 
меті отримання прибутку; 

1.4.10  територія - сукупність земельних ділянок, які 
використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, 
скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, 
майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, 
рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних 
об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у 
межах населеного пункту;  

1.4.11 технічні засоби - спеціальні технічні засоби, призначені для 
організації та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні 
табло, дорожня розмітка, сигнальні стовпчики, транспортні та пішохідні 
огородження різних типів, світлофорне обладнання тощо).  

1.5. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, 
визначеному законодавством України. 
 

ІІ. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої 
реклами в місті 

 



2.1.  Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами в 
місті здійснюється робочим органом у межах його компетенції та 
повноважень (без втручання у форму та зміст реклами) на підставі цього 
Порядку. 

2.2. До повноважень робочого органу належать: 
2.2.1 впровадження і забезпечення дії Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами та цього Порядку на території міста; 
2.2.2 розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами (на 

отримання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та 
подовження строку його дії); 

2.2.3 прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на 
місце   розташування    рекламного   засобу,   продовження   строку,   на   
який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні 
такого пріоритету; 

2.2.4 підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради 
про  надання дозволу чи про відмову у його наданні, переоформлення, 
внесення змін, продовження терміну дії та скасування дозволу, а також 
оформлення, реєстрація та видача дозволу на підставі рішення виконкому 
міськради; 

2.2.5 ведення інформаційного банку даних місць розташування 
рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку 
інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів; 

2.2.6 подання Криворізькому регіональному відділу управління у 
справах захисту прав споживачів у Дніпропетровській області матеріалів про 
порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами; 

2.2.7 укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на 
право тимчасового користування місцями розташування рекламних засобів, 
які перебувають у комунальній власності міста; 

2.2.8 стягнення у встановленому законодавством України порядку з 
розповсюджувачів зовнішньої реклами простроченої плати по договорах на 
право тимчасового використання місць розташування об’єктів зовнішньої 
реклами, що укладені з робочим органом. 

 2.3.  На територіях, будинках і спорудах, у межах смуги 
відведення автомобільних доріг, на транспорті комунальної власності 
зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, що надаються рішенням 
виконавчого комітету міської ради, за згодою їх власників або 
уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, 
функціонально-планувальних, історико-культурних особливостей, типології 
елементів місцевого середовища, з додержанням правил благоустрою 
території міста та згідно з проектами комплексного благоустрою.  

2.4. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів 
комплексного благоустрою здійснюються на основі генерального плану 
населеного пункту, комплексних транспортних схем та схем організації 
дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території 
житлових районів, мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з 



урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей 
населеного пункту, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і 
правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, 
реконструкції і капітального ремонту.  

2.5.  В центральній частині міста, на головних вулицях, проспектах, 
площах, транспортних магістралях, об’їзних   дорогах   (проспекти К.Маркса, 
Миру, Гагаріна, Металургів, 200–річчя Кривого Рогу, Дзержинського; площі 
Маяковського, Горького, Артема, 30-річчя Перемоги, Дзержинського, 
Визволення; вулиці Леніна, Жовтнева, Янова, Лермонтова, Косіора, XXII 
Партз”їзду, Волгоградська, Мелешкіна, Блюхера, Будьоного, Революційна, 
Димитрова, Олейникова, Рязанова, Бикова, Балакіна, О.Брозовського, 
Постишева, Пушкіна, Українська, Харитонова, Широківська, Сиволапа, 
Купріна,  Коротченка, Курчатова,           Косигіна,         Л. Бородича, Якіра, 
Костенка, Єсеніна, Рокоссовського,  Вечірньокутська, Дніпропетровське 
шосе, Нікопольське     шосе,        Миколаївське       шосе, Кобилянського, 
Толстого, Туполєва, Лозуватська, Ньютона, Гете, Кремлівська, Кресівська, 
Ватутіна, Мусоргського, Шурупова, Корнійчука, Космонавтів, Урицького, 
Купріна, Десантна, Електрозаводська, Електрична, Ногіна, Симбірцева, 
Конституційна, 23 Лютого, Червонопрапорна, Каширська та на перехресті з 
ними вулицями), на в’їздах до міста Кривого Рогу, транспортних магістралях 
від 173 кварталу до вул. Косигіна, на центральних вулицях Тернівського та 
Інгулецького районів, на територіях районних планувальних центрів, 
вулицях і магістралях, які мають насичений транспортний  рух,  дозволяється 
розміщення більш прогресивних та ергономічних форматів рекламних 
засобів замість великорозмірних рекламоносіїв  (типу "біг-борд") із 
збереженням просторового сприйняття площ, проспектів та вулиць міста. 
Розміщення рекламних конструкцій на фасадах багатоквартирних будинків 
здійснюється за згодою всіх співвласників будинку. 

2.6. Розроблення необхідної технічної документації рекламного засобу 
здійснюється суб’єктами господарювання, котрі мають ліцензію на цей вид 
діяльності згідно з чинним законодавством. Проектна документація на 
конструкцію рекламних засобів повинна бути розроблена згідно з чинними 
державними стандартами, галузевими та відомчими нормативними 
документами.  

2.7. Монтаж (демонтаж) рекламних   засобів   здійснюється   
спеціалізованими суб’єктами господарювання з додержанням вимог техніки 
безпеки.  Монтаж засобів зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 
виконується після проведення технічної експертизи їх несучої здатності при 
додатковому навантаженні від засобу реклами.  

2.8. Виконання земляних і будівельно-монтажних робіт для монтажу 
(реконструкції, демонтажу) засобів зовнішньої реклами або улаштування їх 
фундаментів і мереж електропостачання здійснюється  на підставі виданих 
районними у місті радами дозволів згідно з рішенням Криворізької міськради 
від 29.05.2002 № 12 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх 



виконавчих органів" з обов'язковим відновленням благоустрою місця робіт 
(території, споруди) у передбачений дозволом термін. 

2.9. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього 
освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним 
законодавством. 

2.10. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон 
інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем 
зазначених комунікацій. 

2.11.  Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках  історії та 
архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів 
природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним 
центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони 
культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду. 

2.12.   У разі, якщо розміщення зовнішньої реклами пов’язано із 
знесенням зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та інше), рекламо- 
розповсюджувач зобов’язаний оформити дозвіл на знесення зелених 
насаджень згідно з чинним порядком у місті. 

2.13.   Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для 
товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими 
випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна 
розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої 
видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх 
загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти 
віком до 18 років. 
 

ІІІ. Порядок надання дозволів 
 

3.1. Заява про надання дозволу подається  через муніципальне бюро 
“Віза” до робочого органу  згідно з регламентом, до якої додаються: 

- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 
15х20см), на якому планується розташування рекламного засобу; 

- ескізний проект, який розробляється спеціалізованими суб’єктами 
господарювання за замовленням заявника для детального обґрунтування 
відповідних рішень, вибору варіантів та доцільності розміщення рекламної 
конструкції відповідно до вимог чинного законодавства (розробка ескізного 
проекту здійснюється за ініціативою заявника та є власним ризиком); 
        - виписка із протоколу засідання міської архітектурно-містобудівної 
ради; 

- письмове погодження користувача (власника) земельної ділянки місця 
розташування  рекламного засобу; 

-  копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної 
особи або фізичної особи – підприємця. 

3.2. Під час подання заяви адміністратор муніципального бюро "Віза"   
в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання 



вимог до їх оформлення та у день реєстрації заяви (з 15-00 до 17-00) або 
наступного робочого дня передає робочому органу для розгляду. 

3.3. За наявності документів, передбачених п.3.1 цього Порядку, заява 
реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами (надалі – журнал реєстрації), який     
ведеться за формою відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами". 

3.4. Протягом 5-ти днів  після реєстрації заяви робочий орган розглядає 
усі надані заявником документи, перевіряє місце розташування рекламного 
засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого 
заявника або     надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому 
порядку дозволу.  

3.5. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення 
про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову 
у встановленні пріоритету.  

Відповідь про встановлення або про відмову у встановленні пріоритету 
передається робочим органом   до муніципального бюро "Віза".  

3.6. У попередньому погодженні місця  розміщення зовнішньої 
реклами та  встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце може 
бути відмовлено у разі, коли: 

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим 
вимогам; 

- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості; 
- встановлено пріоритет іншого заявника на заявлене місце 

розташування рекламного засобу, або надано дозвіл на заявлене місце іншій 
особі; 

- розміщення рекламних конструкцій не відповідають вимогам 
чинного законодавства та цього Порядка.  

Перелік підстав для відмови у попередньому погодженні місця 
розміщення зовнішньої реклами та  встановлення за заявником пріоритету  є 
вичерпним. 

3.7.  Рішення робочого органу про встановлення за заявником 
пріоритету на місце розташування рекламного засобу є підставою для 
подальшого оформлення документів дозвільного характеру. При 
необхідності представники дозвільних органів можуть виїжджати на місце 
обстеження об’єкта розміщення зовнішньої реклами. 

3.8. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету 
адміністратор муніципального бюро "Віза" видає заявнику для оформлення 
два примірники дозволу. 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами узгоджується заявником у 
послідовності, зазначеній в його узгоджувальній частині. 

3.9. Пріоритет   заявника  на  місце  розташування  рекламного засобу 
встановлюється до прийняття рішення виконавчого комітету міськради,  
строком  на  три  місяці. 



3.10. Строк встановлення пріоритету на місце розташування 
рекламного засобу може бути продовжений робочим органом не більш як на 
три місяці, у разі: 
 3.10.1 продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з виконанням 
архітектурно-планувальних робіт та розроблення технічної документації; 
 3.10.2 письмового звернення заявника щодо продовження строку 
оформлення дозволу.  
 У разі продовження строку оформлення дозволу з зазначених підстав 
робочий орган повідомляє про це заявника. 

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який 
встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, 
визначеному законодавством. 

3.11. Протягом строку, зазначеного у п.3.9 цього Порядку, заявник 
оформляє обидва примірники дозволу та подає їх виконавчому комітету 
міської ради через муніципальне бюро "Віза". 

3.12. Під час подання заяви та оформлених примірників дозволу 
заявник подає копію укладеного ним договору тимчасового користування 
місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.     
Адміністратор муніципального бюро "Віза"  в присутності заявника 
перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення. 

3.13. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в п.п.3.9, 3.10 
цього Порядку, та у разі ненадання ним в установлений термін документів, 
зазначених у п.п.3.11,3.12 цього Порядку, заява вважається неподаною, 
пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається. 

Плата, внесена заявником згідно з договором тимчасового 
користування місцями користування рекламних засобів, не повертається. 

3.14. Дозвіл погоджується з: 
- власником місця або уповноваженим ним органом (особою), 

виконкомом районних у місті рад і управлінням містобудування і архітектури 
виконкому міськради (далі – УМіА); 
 - Державтоінспекцією, у разі розміщення зовнішньої реклами в смузі 
відведення автомобільних доріг; 

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного 
фонду, у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та 
архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів 
природно-заповідного фонду; 

- утримувачем інженерних комунікацій, у разі розміщення зовнішньої 
реклами в межах охоронних зон цих комунікацій. 
 Зазначені у цьому пункті органи та особи погоджують дозвіл протягом 
п’яти робочих днів з дати звернення заявника. 
 Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл є вичерпним. 
 Погодження дійсне протягом строку дії дозволу, у зв’язку з чим при 
продовженні терміну дії дозволу необхідне додаткове погодження. 



3.15. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), 
зазначеними в п.3.14 цього Порядку, заявникові надсилається вмотивоване 
повідомлення за підписом уповноваженої особи дозвільного органу. 

Відмову у погодженні дозволу може бути оскаржено у порядку, 
визначеному законодавством. 
 3.16. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та 
зміст реклами забороняється. 

3.17. Робочий орган при одержанні належним чином оформлених двох 
примірників дозволу, готує і подає виконавчому комітету міськради проект 
відповідного рішення згідно з регламентом. 

3.18. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли: 
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим 

вимогам; 
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості. 
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. 
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в 

порядку, визначеному чинним законодавством. 
3.19. Рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні 

приймається  на засіданні виконавчого комітету міськради.  
3.20. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник 

робочого органу підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх 
печаткою. 

Перший примірник дозволу видається заявникові адміністратором 
муніципального бюро "Віза", а другий – залишається робочому органу для 
обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. 

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається заявникові.  
3.21. Робочий орган протягом 10-ти днів з дати реєстрації дозволу 

надає органам державної податкової служби інформацію про 
розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозволи. 

3.22. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не 
зазначено у заяві. 

3.23. Виданий у встановленому порядку дозвіл визначає право 
розповсюджувача на розміщення зовнішньої реклами. 

3.24. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів 
(конкурсів). 

3.25. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач 
зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому 
органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не 
менше як 6х9см). 

3.26. Якщо  протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні 
технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої 
реклами  подає  робочому органу ескізний проект,  до якого додаються: 
- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу; 
- фотокартка рекламного  засобу та  ескіз  із   конструктивним рішенням; 
- виписка із протоколу засідання міської архітектурно-містобудівної ради; 



- примірник зареєстрованого дозволу. 
Внесення змін у дозвіл фіксується в журналі реєстрації після прийняття  

рішення виконавчого комітету міської ради. 
 Відмова у зміні технологічної схеми  рекламного  засобу  може бути 

оскаржена у порядку, визначеному законодавством.  
3.27. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, 

ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які 
зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, 
Криворізьке міське управління земельних ресурсів або УМіА письмово 
повідомляють про це робочий орган у семиденний строк після прийняття 
відповідного рішення. У десятиденний строк після отримання повідомлення 
робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про 
інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця 
розташування рекламного засобу вносяться зміни  у дозвіл після прийняття  
рішення виконавчого комітету міської ради. 

Розповсюджувач зовнішньої реклами виконує демонтажні – монтажні 
роботи, пов’язані зі зміною місця розташування рекламного засобу, 
самостійно за власний рахунок. Плата згідно з договором тимчасового 
користування місцями розташування рекламних засобів за весь час, 
пов’язаний із зміною місця розташування рекламного засобу, не 
справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для 
вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення 
реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного 
засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на 
розташування рекламного засобу на попередньому місці. 

3.28. Строк дії дозволу продовжується після отримання погоджень 
дозвільних органів відповідно до вимог, зазначених у п. 3.14 цього Порядку, 
на  підставі  письмової заяви,  яка подається до виконкому міськради 
розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за один місяць до 
його закінчення. 
         Продовження терміну дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з 
внесенням відповідних змін у дозвіл після прийняття рішення виконавчого 
комітету міської ради. 

3.29. У продовженні дозволу може бути відмовлено у разі: 
- невідповідності розташування рекламного засобу вимогам, визначеним 

цим Порядком;  
- наявності у розповсюджувача зовнішньої реклами заборгованості з 

передбачених в цьому Порядку платежів; 
- невідповідності оформлення поданих документів встановленим 

вимогам. 
Перелік підстав для відмови у продовженні дозволу є вичерпним. 
Рішення виконавчого комітету про відмову у продовженні дозволу 

може бути оскаржене в порядку, визначеному чинним законодавством. 
3.30. По закінченню строку дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами, якщо дозвіл на новий строк не продовжений, розповсюджувач 



зовнішньої реклами протягом строку, встановленого у договорі тимчасового   
користування місцями розташування рекламних засобів, повинен: 
 - здійснити демонтаж рекламного засобу за актом демонтажу; 
 - відновити пошкоджені під час монтажу (демонтажу) або експлуатації 
рекламного засобу тверде покриття, зелені насадження, фасади будинків і 
споруд, вивезти сміття та залишки матеріалів, які залишилися після 
проведення робіт; 
 - у разі розташування рекламних засобів на електроопорах міських 
електричних мереж здати місце розташування суб’єкту господарювання, 
який здійснює їх експлуатацію. 

3.31.  У разі набуття права власності на рекламний засіб іншим 
суб’єктом господарювання (при купівлі-продажу спеціальної конструкції, 
реорганізації юридичної особи з розподілом майна між її засновниками, 
виході зі складу підприємства одного   із   засновників    разом   із   часткою   
майна,    передачі   спеціальної конструкції на інших підставах) дозвіл 
підлягає переоформленню.  
          Суб’єкт господарювання, який  набув  право  власності  на  рекламний 
засіб або орендував його,    протягом    одного    місяця    з    дня    
виникнення    права    власності (користування) звертається до робочого 
органу із письмовою заявою про переоформлення дозволу, до якої 
додаються: 
 - документ, що підтверджує перехід до неї права власності на 
спеціальну конструкцію у встановленому порядку;  
 -  оригінал зареєстрованого дозволу; 
 -  письмове погодження  власника (користувача) місця  розташування 
рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи); 
 -  копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної 
особи або фізичної особи - підприємця; 
 - банківські реквізити,  ідентифікаційний  код  юридичної особи або 
ідентифікаційний  номер  фізичної  особи  платників  податків, зборів та 
інших обов'язкових платежів. 
 3.32 Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації після  
прийняття відповідного рішення виконавчого комітету міської ради. 
          Дозволи, видані попередньому власнику, скасовуються.  

 Відмова у   переоформленні  дозволу  може  бути  оскаржена  у порядку, 
встановленому законодавством. 

3.33. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення 
виконавчого органу ради: 

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами; 
- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу 

безперервно протягом шести місяців; 
- у разі непереоформлення дозволу (внесення змін у дозвіл) в 

установленому порядку. 
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним. 



3.34. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації 
та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами. 

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

3.35. Розміщення зовнішньої реклами без дозволів, у разі закінчення 
терміну дії дозволів або їх скасування, вважається самовільним, рекламні 
засоби підлягають демонтажу відповідно до вимог цього Порядку. 

 
IV. Вимоги до розташування рекламних засобів 

 
4.1. Зовнішня реклама повинна розміщуватися із дотриманням вимог 

техніки безпеки, з забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, 
перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального 
користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків. 

4.2. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати 
учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири 
житлових будинків. 

4.3. Забороняється (згідно з ДСТУ 3587-97) розташовувати  зовнішню 
рекламу на відстані ближче ніж 150 м до дорожніх розв'язок та перехрещень, 
мостів, шляхопроводів на автомобільних дорогах загального користування.  

4.4. Зовнішню рекламу рекомендується розміщувати на прямих 
горизонтальних ділянках автомобільних доріг довжиною 1 км і більше, які 
характеризуються спокійним ландшафтом, а також із зовнішнього боку 
кривої у плані.  

4.5. Фундаменти наземних рекламних конструкцій відповідно до 
вимог дозволу можуть бути на одному рівні з поверхнею землі або, 
виступаючи  над поверхнею землі, виконуватися у вигляді декоративної 
споруди: квітника, лавок тощо.  

4.6. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж 
проїжджої частини вулиць і доріг, наноситься вертикальна дорожня розмітка 
із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі. 

4.7. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над 
проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, 
повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні 
дорожнього покриття. 

4.8. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель 
або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну лінію з 
фасадами будівель або огорожами. 

4.9. Забороняється розташування рекламних засобів: 
- на пішохідних доріжках, алеях та тротуарах; 
- на аварійно-небезпечних ділянках доріг, визначених дорожніми 

знаками відповідно до вимог ДСТУ 4100-2002; 



- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні 
дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю 
проїжджої частини; 

- на конструкціях дорожніх знаків і світлофорів, деревах;  
- на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 м в 

обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає 
зупинку, крім випадків розміщення рекламних конструкцій, що є частинами 
зупинкових павільйонів (комплексів);  

- біля фасадів культових будівель, безпосередньо біля пам'ятників, 
фонтанів, оглядових та панорамних майданчиків, скульптурних та інших 
елементів оздоблення будинків та декоративного благоустрою території;  

- ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;  
-  методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів 

вуличного обладнання, будівель і споруд. 
-   на територіях зелених насаджень загального користування (парках, 

скверах, садах, бульварах та інших), окрім випадків, передбачених проектами 
комплексного благоустрою території; 

- великорозмірних рекламоносіїв біля житлових будинків без 
урахування нормативних вимог щодо інсоляції житла. 

Відстань від місця розміщення спеціальної конструкції до 
перехрещень, заїздів та виїздів з об'єктів дорожнього сервісу, пішохідних 
переходів, мостів, штучних споруд і інженерних комунікацій, а також 
мінімальна відстань від проїзної частини до найближчого елемента 
спеціальної конструкції і зовнішньої реклами регламентується чинним 
законодавством та нормативними актами.  

4.10. Забороняється розміщення рекламоносіїв, що перешкоджають 
оцінці дорожньо-транспортної ситуації або мають схожість (за зовнішніми 
ознаками, зображенням чи звуковим ефектом) з технічними засобами 
організації дорожнього руху і спеціальними сигналами, а також 
рекламоносіїв, що створюють ефект присутності на дорозі пішоходів або 
транспортних засобів.  

4.11. Рекламоносії, що розміщуються у межах смуги відведення 
автомобільних доріг, не повинні:  

- погіршувати умови безпеки дорожнього руху;  
- погіршувати видимість на дорозі, затемняти або знижувати 

ефективність сприймання дорожніх знаків, світлофорів та інших технічних 
засобів організації дорожнього руху;  

- обмежувати видимість у напрямку руху, бокову видимість та 
видимість технічних засобів організації дорожнього руху або заважати 
сприйманню їх учасниками дорожнього руху;  

- засліплювати учасників дорожнього руху, у тому числі внаслідок дії 
ефекту світлоповернення від рекламоносія;  

- зменшувати габарити шляхопроводів та інших інженерних споруд;  
- заважати руху пішоходів;  
- створювати звукові ефекти, що негативно впливають на умови руху. 



 4.12. Рекламні конструкції на опорах повинні мати габарити             
1,25 х 1,0 м, виконуватись з внутрішнім підсвітленням, розміщуватись на 
висоті 5,0 м від поверхні землі, в бік пішохідного тротуару та не більш 
одного на одній опорі. Можливість розміщення визначається окремо по 
кожному місцю або згідно зі схемами розміщення, розробленими для 
окремих ситуацій.  
 4.13. Тимчасові виносні рекламні конструкції повинні мати габарити 
0,9 х 0,7 м, виноситись тільки в години роботи суб’єкта господарювання, 
розміщуватися безпосередньо поруч із входом до підприємства в межах 
відведення земельної ділянки даного підприємства. Забороняється 
розміщення тимчасових виносних рекламних конструкцій в пішохідній зоні.  
 4.14. Реклама на бортах міського громадського транспорту для 
кожного замовника виконується за індивідуальним проектом. Забороняється 
розміщувати рекламу на скляних (прозорих) поверхнях транспортних 
засобів, за винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, 
які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.  

4.15.  Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів 
спеціальних конструкцій та рекламоносіїв повинні відповідати сучасним 
вимогам якості та дизайну.  

4.16. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків 
(будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути 
захищені від несанкціонованого доступу до них.  

4.17. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, 
порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації 
рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із 
законодавством. 

4.18. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на 
каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої 
реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. 

4.19. В разі невідповідності розташування існуючих об’єктів 
зовнішньої реклами вищевикладеним вимогам, дозволи на розміщення 
зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цього Порядку, є дійсними 
до закінчення строку їх дії. 

 
V. Порядок плати за тимчасове користування місцями розташування 

рекламних засобів 
 

 5.1. Місця розташування рекламних засобів надаються 
розповсюджувачам зовнішньої реклами на підставі договорів тимчасового 
користування місцями  розташування рекламних засобів, які укладаються 
між власниками цих місць та розповсюджувачами зовнішньої реклами.  

5.2. Договори тимчасового користування місцями  розташування 
рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 
громади міста (далі - комунальна власність), укладаються між 
уповноваженим на це управлінням житлово-комунального господарства (далі 



– УЖКГ) та розповсюджувачами зовнішньої реклами (додаток  цього 
Порядку). 

У тому разі, коли місцем розташування рекламного засобу є земельна  
ділянка, надана в оренду, та справляється плата за її оренду, 
розповсюджувачем зовнішньої реклами плата за тимчасове користування 
місцями  розташування рекламних засобів не здійснюється. 

  5.3.  При розміщенні на рекламному засобі соціальної реклами, 
заявником якої є робочий орган, плата за тимчасове користування місцями 
розташування, що належать до комунальної власності міста, за весь період 
розміщення соціальної реклами не справляється. 

5.4. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету, заявник 
протягом трьох днів укладає договір тимчасового користування місцями 
розташування рекламних засобів. 

5.5. Протягом строку, передбаченого п.п.3.9, 3.10, 3.10.1 цього 
Порядку, заявник справляє плату за тимчасове користування місцем, що 
перебуває в комунальній власності у розмірі 25% плати, встановленої цим 
Порядком до 20 числа кожного місяця. 
 У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до п.3.10.2 
цього Порядку, заявник справляє плату за тимчасове користування місцем, 
яке перебуває в комунальній власності, у розмірі 100% плати, встановленої 
цим Порядком до 20 числа кожного місяця. 
 5.6. При наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, 
розповсюджувач справляє плату за тимчасове користування місцем, яке 
перебуває в комунальній власності, у розмірі 100% плати, встановленої цим 
Порядком до 20 числа кожного місяця.  
 5.7.    У разі прострочення повернення місць, наданих у тимчасове 
користування згідно з договором, при припиненні дії договору та дозволу 
застосовується неустойка у розмірі 10% від нарахування місячної суми згідно 
з договором за кожний день затримки повернення місця.  

5.8. Визначення площі місця розташування рекламного засобу: 
5.8.1. Площа місця розташування наземного та дахового рекламного 

засобу  визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного 
засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром 
горизонтальної проекції цього засобу. 

5.8.2. Площа місця розташування неназемного та недахового 
рекламного засобу  дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на 
уявну паралельну їй площину. 

5.9. Порядок обчислення плати за тимчасове  користування  місцем  
розташування  рекламного засобу: 

5.9.1. Базовий  розмір  плати за  тимчасове  користування  місцем  
розташування рекламного засобу щороку  станом на 1 січня уточнюється на 
індекс інфляції за попередній рік згідно з даними Держкомстату України. 

5.9.2. Розмір  плати  за  тимчасове  користування  місцем  
розташування, яке зазначене  в  п. 5.8.1 Порядку,  обчислюється за такою 
формулою: 



C = P × S × КЗ × Кі ,  де: 
C  -  місячна плата за тимчасове  користування  місцем  розташування,  грн.; 
P  -  базовий розмір плати за  1 м2  площі місця розташування рекламного 

засобу,  що   дорівнює  17%  мінімальної заробітної плати, встановленої 
законодавством України станом на 01.01.2006, та складає 59,50 грн.; 

S  -  площа місця розташування рекламного засобу, м2, згідно з  п. 5.8.1 
Порядку; 

КЗ - коефіцієнт зонально - функціонального використання (наведено у 
таблиці); 

Кі – коефіцієнт інфляції; 
5.9.3. Розмір  плати  за  тимчасове  користування  місцем  

розташування рекламного засобу,  який зазначено  в  п. 5.8.2  Порядку,  
обчислюється за такою формулою: 

С =  S × P × Кі × КМР,  де: 
С  - місячна плата за тимчасове  користування  місцем  розташування 

рекламного засобу,  грн.; 
S  -  площа місця розташування рекламного засобу, м2, згідно з  п. 5.8.2  

Порядку; 
Р -    базовий  розмір  плати за  1 м2  площі  місця  розташування  рекламного 

засобу,  що   дорівнює  10%  мінімальної заробітної плати, встановленої 
законодавством України станом на 01.01.2006, та складає 35 грн.; 

Кі – коефіцієнт інфляції; 
КМР  - коефіцієнт, який у залежності від місця розташування та площі 

рекламного засобу  становить: 
• опори контактної мережі над проїжджими частинами доріг 

(незалежно від площі) 
- КМР = 2,5  

• опори контактної та освітлювальної мережі, розташовані 
вздовж вулиць (S понад 1 м2) 

- КМР = 2,25 

• опори контактної та освітлювальної мережі, розташовані 
вздовж вулиць (S до 1 м2 включно) 

- КМР = 2,0  

• мости, шляхопроводи, фасади, стіни, балкони тощо, інші 
будівлі та споруди (незалежно від площі) 

- КМР = 2,0  

5.9.4. Розмір  місячної плати  за  тимчасове  користування  одиницею 
транспортного засобу комунальної власності для розміщення реклами 
обчислюється за такою формулою: 

С =  P × Кі ,  де: 
С  -  місячна плата за тимчасове  користування  місцем  розташування 

рекламного засобу,  грн.; 
Р -  базовий  розмір  плати за  тимчасове  користування  одиницею 

транспортного засобу,  що   дорівнює  1,2  мінімальним заробітним 
платам, встановленої законодавством України станом на 01.01.2006, та 
складає 420 грн.; 

Кі – коефіцієнт інфляції; 
Плата за розміщення реклами на транспорті комунальної власності 

здійснюється на договірній основі з балансоутримувачами.  



5.10. Порядок зарахування та використання коштів від сплати за 
тимчасове користування місцями розташування  рекламних засобів: 

5.10.1. Плата за право тимчасового використання місць розташування  
рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, визначається 
відповідно до цього Порядку та здійснюється розповсюджувачем зовнішньої 
реклами за умовами договору з робочим органом та у повному обсязі 
зараховується до цільового фонду, який створено міською радою. 

5.10.2. Порядок використання коштів цільового фонду визначається 
положенням про цей фонд, що затверджується  міською радою. 

 
VI. Демонтаж рекламних засобів 

 
6.1.    Демонтажу підлягають такі рекламні засоби: 
6.1.1 рекламні засоби, власників яких встановити неможливо; 
6.1.2 рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного виготовлення або 

експлуатації перебувають в аварійному стані, створюють загрозу життю і 
здоров’ю людей або можуть заподіяти шкоду майну; 

6.1.3  самовільно розташовані рекламні засоби; 
6.1.4 рекламні засоби, місця розташування яких не відповідають 

дозволу; 
6.1.5  рекламні засоби після закінчення терміну дії дозволу; 
6.1.6 рекламні конструкції, заборгованість плати за розміщення яких 

відповідно до договорів тимчасового користування місцями розташування 
рекламних засобів складає більше двох місяців.  

6.2. Власники рекламних засобів, що відповідають визначенню 
п.п.6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 цього Порядку, повинні усунути порушення 
порядку   розміщення    рекламних  засобів   або   демонтувати  їх  самостійно 
у термін, зазначений приписом, виданим управлінням житлово-комунального 
господарства виконкому міськради у межах своєї компетенції. 

6.3.  Рекламні засоби не демонтуються, якщо порушення щодо їх 
розміщення були в зазначений приписом термін усунуті власниками, про що 
останні письмово повідомили робочий орган. 

6.4. Всі повідомлення та приписи про усунення порушень порядку 
розміщення рекламних засобів направляються поштою власникам рекламних 
засобів або вручаються їм особисто в письмовій формі, реєструються у 
відповідному журналі. 

6.5.    У разі невиконання власниками рекламних засобів в зазначений 
термін вимог отриманого припису, управління житлово-комунального 
господарства забезпечує проведення демонтажу рекламних засобів шляхом 
укладання угоди з суб’єктами господарювання, яких визначено на 
конкурсних засадах. 

6.6. На підставі угоди суб’єкти господарювання виконують демонтаж 
рекламного засобу, при якому присутність представників УЖКГ обов’язкова. 
У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: 
власник рекламного засобу, представники державних органів, місцевих 



служб і організацій, а при необхідності забезпечення безпеки дорожнього 
руху – представники ДАІ. 
  6.7. Демонтаж рекламних засобів може здійснюватись без 
попереднього надання припису їх власникам у таких випадках: 

6.7.1  власника самовільно розташованого рекламного засобу не 
встановлено або не встановлено його місцезнаходження; 

6.7.2  експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, 
загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну. 

Про встановлення таких фактів складається відповідний акт. 
6.8. Виконання демонтажу рекламного засобу фіксується актом 

проведення демонтажу, який підписується представниками та особами, які 
були присутні під час проведення демонтажу рекламного засобу. 

6.9. Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з 
яких залишається у УЖКГ, другий передається власнику демонтованого 
рекламного засобу одразу після оформлення акта. У разі відмови власника 
демонтованого засобу підписати акт у ньому робиться відповідний запис. 
Якщо демонтаж проводився без присутності власника рекламного засобу, 
УЖКГ повинно у 3-денний термін повідомити власника (якщо 
місцезнаходження його відоме) про здійснений демонтаж та надіслати йому 
другий примірник акта проведення демонтажу. 

6.10. Демонтований рекламний засіб зберігається у спеціально 
відведених для цього місцях. 
         6.11. Власники рекламних засобів мають право повернути демонтовані 
рекламні засоби після звернення до УЖКГ на підставі таких документів: 

а)   заяви на ім’я начальника УЖКГ про повернення 
демонтованих рекламних засобів; 

б)  документа, який підтверджує право власності на демонтовані 
рекламні засоби; 

в)  документа, який підтверджує право особи, яка звернулась до      
УЖКГ, одержати демонтовані рекламні засоби; 

г)  документа, який підтверджує оплату витрат, пов’язаних з 
демонтажем і зберіганням рекламних засобів. 

6.12. Оплата витрат, пов’язаних з демонтажем і зберіганням рекламних 
засобів, здійснюється на підставі рахунків, що складаються суб"єктом 
господарювання, який здійснює демонтаж рекламних конструкцій, при цьому 
рівень рентабельності не повинен перевищувати 30% собівартості робіт, 
пов"язаних з демонтажем рекламних засобів. 
         6.13. Повернення майна власнику проводиться за актом про повернення 
майна. 

6.14. Облік та зберігання демонтованих рекламних засобів: 
6.14.1. Демонтовані рекламні засоби передаються на тимчасове 

зберігання на підставі акта прийняття-передачі із зазначенням переліку 
рекламних засобів та їх характеристикою. 

6.14.2. Демонтовані рекламні засоби підлягають зберіганню     
протягом 1 місяця. Протягом цього часу УЖКГ  вживає заходів щодо 



встановлення власника демонтованого рекламного засобу (якщо він 
невідомий або невідоме його місцезнаходження) та його повернення згідно з 
п.п.6.11-6.13 цього Порядку. 

6.15. У разі, коли власника демонтованої спеціальної конструкції не 
встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не 
витребує її, таке майно визнається безхазяйним і переходить у власність 
держави в порядку, визначеному чинним законодавством.  

6.16. Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюється у 
порядку, визначеному законодавством України.  

 
VII. Контроль за дотриманням Порядку  
та відповідальність за його порушення 

 
 7.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється робочим 
органом, виконкомами районних у місті рад та іншими органами згідно з 
нормативними актами у межах їх компетенції. 

7.2.  У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення 
реклами уповноважена особа робочого органу, який здійснює контроль за 
додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої 
реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк. 

У разі невиконання цієї вимоги УЖКГ надсилає інформацію 
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав 
споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

7.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього  
Порядку, несе відповідальність згідно із чинним законодавством. 

Таблиця 
Коефіцієнти зонально - функціонального використання 

№ 
пп 

Територія міста Рекламні 
конструкці
ї з три та 
більше 
сторон-
ньою 
поверхнею  
реклами 

Рекламні 
конструк
ції з 
двосто-
ронньою 
поверхне
ю  
реклами 
 

Рекламні 
конструкц
ії з 
односто-
ронньою 
поверхне
ю  
реклами 
 



1. Центральна частина міста, головні 
вулиці, проспекти, площі, 
транспортні  магістралі (проспекти 
К.Маркса, Миру, Гагаріна, 
Металургів, 200 – річчя Кри-вого 
Рогу, Дзержинського; площі 
Маяковського, Горького, Артема,  
30-річчя Перемоги, Дзержинського, 
Визволення; вулиці Леніна, 
Жовтнева, Янова, Лермонтова, 
Косіора,               XXII Партз”їзду, 
Волгоградська, Мелешкіна, 
Блюхера, Будьоного, Революційна, 
Димитрова, Олейникова, Рязанова, 
Бикова, Балакіна, О.Брозовського, 
Постишева, Пушкіна, Українська, 
Харитонова, Широківська, 
Сиволапа, Купріна,  Коротченка, 
Курчатова, Л. Бородича, Якіра, 
Костенка, Єсеніна, Рокоссовського,  
Дніпропетровське шосе (до вул. 
Вечірньокутської). 

2,5 2,0 1,5 

2. На в”їздах до міста Кривого Рогу, 
на територіях, прилеглих на 
відстані 200м до залізничних 
вокзалів і станцій швидкісного 
трамвая, транспортних магістралях 
від 173 кварталу до вул. Косигіна  
включно; на центральних вулицях 
Тернівського та Інгулецького 
районів; на територіях районних 
планувальних центрів, вулицях і 
магістралях, які мають насичений 
транспортний   рух  (об’їзні  
дороги,   вулиці:  
Дніпропетровське   шосе   (від  вул. 
Вечірньокутської),    Нікопольське  
шосе,        Миколаївське       шосе, 
Кобилянського, Толстого, Тупо-
лєва, Лозуватська, Ньютона, Гете,  
Кремлівська, Кресівська, Ватутіна, 
Мусоргського, Шурупова, 
Корнійчука, Космонавтів, 
Урицького, Купріна, Десантна, 
Електрозаводська, Електрична, 

2,3 1,8 1,3 



Ногіна, Симбірцева, 
Конституційна,       23 Лютого, 
Червонопрапорна, Каширська та 
інші). 

3. На інших вулицях районного 
значення,  в межах житлових 
масивів. 

1,5 1,2 1,0 

 
Додаток  
до Порядку розміщення 
зовнішньої реклами в місті 

Д О Г О В І Р  № ____ 

тимчасового  користування місцями розташування 
рекламних засобів 

 
“____” __________ 200__ р.                                м. 
Кривий Ріг 
 
           Управління житлово-комунального господарства виконкому 
Криворізької міської ради (надалі – Робочий орган) в особі  
___________________________, що діє на підставі „Положення про 
управління житлово-комунального господарства виконкому міськради” та 
рішення Криворізької міської ради ____________________________________ 
(надалі-рішення міськради) з одного боку, та __________________________ 
(надалі - Розповсюджувач), в особі ___________________________,  що діє 
на підставі ______________________ з іншого боку (надалі разом-Сторони), 
уклали цей Договір про наступне: 

1. Визначення термінів Договору 
Терміни, обумовлені в Договорі, мають значення, визначені Законом 
України “Про рекламу” та Типовими правилами розміщення зовнішньої 
реклами, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 
29.12.2003 № 2067. 

За цим Договором Розповсюджувач – особа (юридична або фізична), 
яка має право на виробництво рекламних послуг, відповідну матеріально-
технічну базу і кваліфікований персонал для виконання технічного 
обслуговування рекламних засобів. 

2. Предмет Договору 
2.1. Робочий орган надає, а Розповсюджувач приймає в строкове платне 
користування місця розташування рекламних засобів, що належать до 
комунальної власності міста, для цільового використання (згідно з 
додатком 1 до Договору): 
- для встановлення пріоритету на тимчасове користування місцями 
розташування рекламних засобів (надалі – пріоритет); 



- для розташування рекламних засобів відповідно до виданих дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами (надалі – дозвіл). 
2.2. Місця, ціль  та термін використання обмежені умовами цього 
Договору та рішення міськради ____________________. 

3.  Умови передачі та повернення місць розташування рекламних 
засобів 

3.1. Пріоритет встановлюється з моменту підписання Договору та діє 
протягом 3-х місяців до надання дозволів 

 
 3.2. Розповсюджувач протягом терміну встановлення пріоритету 
зобов’язується почати оформлення та погодження дозволу. 
 3.3.     Видані у встановленому порядку дозволи на розміщення 
зовнішньої реклами по кожному місцю є невід’ємною частиною цього 
Договору та підставою для розміщення  рекламних засобів. 
 3.4.  У разі припинення або розірвання цього Договору 
Розповсюджувач повертає місця розташування рекламних засобів в 
денний термін. 
 3.5.   Місце розташування рекламного засобу вважається повернутим 
Робочому органу з моменту підписання сторонами акта прийому-передачі.  

4. Плата за тимчасове користування місцями розташування 
рекламних засобів.  

4.1.  Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних 
засобів визначається на підставі рішення Криворізької міської 
ради____________________________________________________________
__, з урахуванням базової місячної ставки платежу за 1 кв.м площі 
розташування рекламного засобу та коригувальних коефіцієнтів.  

4.2.   Розрахунок місячної плати за тимчасове користування місцями 
розташування рекламних засобів є невід’ємною частиною цього Договору 
(додаток 1). 
4.3.    Розповсюджувач перераховує 100% плати на розрахунковий 
рахунок до міського бюджету  щомісячно не пізніше 20-го числа місяця, 
наступного за останнім календарним днем звітного місяця на підставі 
рахунку Робочого органу.  

4.4. Оплаті підлягає весь період строкового користування 
Розповсюджувачем місцями розташування рекламних засобів від дня 
встановлення пріоритету до його втрати, від надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами до фактичного повернення місця по акту. 



4.5. Розповсюджувач вносить плату за тимчасове користування 
місцями розташування рекламних засобів незалежно від наслідків 
господарської діяльності. 

4.6. Розмір  та сума плати переглядається з внесенням змін та 
доповнень до цього Договору у разі: 
- зміни умов господарювання, передбачених Договором (включно зі 

зміною мети використання,   цільового призначення та кількості місць); 
- зміни (збільшення або зменшення за рішенням міської ради) базової 

місячної ставки платежу за 1 кв. м площі розташування рекламного 
засобу,  

- коригувальних коефіцієнтів, методики розрахунку  плати, зміни цін, 
тарифів, у т.ч. внаслідок інфляції; 

-  в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим 
договором.  

Внесення змін та доповнень оформлюється окремою угодою сторін 
протягом місяця від дня ухвалення відповідного рішення. У разі відмови 
однієї із сторін  (Робочого  органу  або  Розповсюджувача)  від   
підписання угоди цей Договір через місяць від дня зміни розміру та суми 
плати припиняє свою чинність. 
4.7. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних 
засобів, перерахована несвоєчасно або не в повному розмірі, стягується за 
весь період заборгованості з урахуванням пені згідно з чинним 
законодавством у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
України, яка діяла у період, за який нараховується пеня, від простроченої 
до оплати суми за кожен календарний день прострочення. 
            4.8. У разі прострочення повернення місць, наданих у тимчасове 
користування за цим Договором, при припиненні дії Договору та дозволу 
Робочим органом застосовується до Розповсюджувача неустойка у 
розмірі 10% від місячної суми Договору за кожен день затримки 
повернення кожного місця. 

5. Права та обов’язки  сторін 
5.1. Права та обов’язки Робочого органу 

а) Робочий орган має право: 
- вимагати від Розповсюджувача додержання вимог чинного 

законодавства України з питань зовнішньої реклами, у т.ч. рішення  
міськради , а також умов цього Договору; 

- здійснювати перевірки додержання Розповсюджувачем умов цього 
Договору; 

- видавати накази на здійснення демонтажу рекламних засобів, які не 
відповідають вимогам законодавства про рекламу;           



- замовляти безоплатне розміщення (з інформуванням про це 
Розповсюджувача не менше ніж за місяць до дня розміщення) на 
рекламних засобах, які належать Розповсюджувачу, соціальної рекламної 
інформації, або інформації інших напрямків, без сплати 
Розповсюджувачем за дні фактичного розміщення цієї інформації 
(включно з днем початку та завершення розміщення). 
б) Робочий орган зобов’язується: 

- передати Розповсюджувачу у тимчасове користування місця 
розташування рекламних засобів, що належать до комунальної 
власності міста за адресами, які зазначені у додатку 1 до цього 
Договору  для використання за цільовим призначенням; 

- протягом терміну дії Договору не надавати місця, які передані 
Розповсюджувачу, у тимчасове користування іншим суб’єктам 
господарювання. 

5.2.   Права та обов’язки Розповсюджувача 
а) Розповсюджувач має право: 

- самостійно здійснювати господарську діяльність з 
використанням наданих місць за цільовим призначенням, обумовленим у 
предметі цього Договору; 

- після закінчення строку, на який було укладено Договір, 
при умові належного виконання обов’язків має за інших рівних умов 
переважне право на поновлення Договору; 

- приступити до розташування рекламних засобів після 
видачі у встановленому порядку дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами.   
б) Розповсюджувач зобов’язується: 

- використовувати надані місця відповідно до умов цього Договору, 
чинного законодавства України з питань реклами, рішення 
міськради; 

- своєчасно та у повному обсязі вносити плату за тимчасове 
користування місцями розташування рекламних засобів в розмірі, 
передбаченому цим Договором; 

- забезпечити маркування рекламних засобів із зазначенням його 
власника та номера його телефону, номера отриманого дозволу на 
його розміщення та терміну його дії; 

-  у разі виникнення нагальної потреби, пов’язаної із зміною 
містобудівної ситуації, реконструкцією, ремонтом, будівництвом 
місця розташування рекламного засобу, про що буде прийнято 
рішення компетентним органом (особою), яке зумовлюватиме 
необхідність відступу від порядку розміщення зовнішньої реклами, 



затвердженого рішенням міськради, Розповсюджувач 
зобов’язується у десятиденний строк від дати отримання 
повідомлення про це від Робочого органу, за власний рахунок 
демонтувати рекламний засіб або перенести його за згодою 
Робочого органу на інше виділене рівноцінне місце; 

- дотримуватись Правил благоустрою міста, вимог техніки безпеки, 
містобудування та сантехнічних норм, виконувати рішення 
Архітектурно-містобудівної ради, що не суперечать цьому 
Договору; 

- безоплатно розміщувати соціальну рекламу  за умови замовлення 
Робочим органом; 

- без перешкод допускати до наданих у користування місць 
представників Робочого органу з метою перевірки їх використання 
та дотримання встановленого в місті порядку; 

- після закінчення терміну дії Договору та дозволу, які офіційно не 
подовжені, Розповсюджувач у денний термін за свій рахунок 
проводить демонтаж рекламного засобу; 

- у разі, якщо рекламні засоби, які внаслідок їх неналежного 
виготовлення або експлуатації  створили аварійну ситуацію, 
заподіяли шкоду життю і здоров’ю людей або майну, відшкодувати 
за власний рахунок витрати, спричинені аварійною ситуацією. 

6. Термін дії Договору 
 
6.1. Цей договір  діє з ”___”______________200_р. по                      

”___ ”________200_р.   включно.  
 6.2.  Цей Договір подовжує свою чинність (із внесенням змін та 
доповнень) за письмовою заявою, при умові: 
-  продовження термінів встановлення пріоритету  - на 3 місяці; 
-  видачі на підставі рішення виконкому дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами; 
-  продовження термінів дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
які є невід’ємною частиною цього Договору,  за письмовою заявою, яка 
подається Розповсюджувачем не пізніше ніж за один місяць до закінчення 
строку дії дозволів. 

7. Зміна умов Договору і припинення його дії. 
 7.1.  Зміна умов Договору здійснюється у письмовій формі за 
взаємною згодою Сторін. 

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов Договору спір 
розглядається у судовому порядку. 



7.2.   Перехід права власності на рекламний засіб до другої особи, 
передача його в оренду, а також ліквідації юридичної особи – 
Розповсюджувача є підставою для зміни умов або розірвання Договору. 
 7.3. Дія Договору припиняється шляхом його розірвання за: 
- взаємною згодою сторін; 
- рішення суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою 
стороною обов’язків, передбачених Договором, а також з інших підстав, 
визначених законом. 

8.Відповідальність сторін 
8.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони 

несуть відповідальність  відповідно до вимог чинного законодавства 
України та цього Договору. 

8.2. Всі спори, що виникають між Сторонами по цьому Договору, 
або в зв’язку з ним, вирішуються  в судовому порядку. 

9. Форс-мажорні обставини 
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання обов’язків по Договору, якщо це невиконання відбулося за 
форс-мажорних обставин. 
 Форс-мажорними вважаються обставини невідворотних дій 
надзвичайного характеру, які Сторона не змогла ні передбачити, ні 
попередити вжитими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання 
ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), що 
підтверджується довідкою Торгівельно-Промислової Палати України чи її 
представництвом. 

10.Прикінцеві положення 
 10.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору, вносяться за 
письмовою згодою Сторін і є  невід’ємною частиною Договору. 

10.2. Всі угоди та договори, які були підписані до укладення цього 
Договору і безпосередньо стосуються його предмету, втрачають юридичну 
силу з моменту підписання Сторонами даного Договору. 

10.3. Договір укладено в 2-х примірниках по одному для кожної із 
Сторін, які мають однакову юридичну силу.            

 10.4. Правовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, 
регулюються згідно з чинним законодавством. 

 

11.  Юридичні реквізити Сторін 
 11.1. Робочий орган: 50101 м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1 – 

Управління житлово-комунального господарства виконкому міськради . 
Отримувач - ВДК у м. Кривому Розі ідентифікаційний код_______________, 



розрахунковий рахунок _______________ в УДКУ у Дніпропетровській обл. 
м. Дніпропетровськ МФО __________ реєстраційний рахунок __________ 

11.2. Розповсюджувач: ________________________________________ 
ідентифікаційний код ___________, розрахунковий рахунок ______________ 
в __________________________________ в місті ________________________ 
МФО _______________ код ЄДРПОУ __________________. 
 
 
 
 
Від Робочого органу:     Від Розповсюджувача: 
______________________    ___________________ 
______________________    ___________________ 
 
 

Аналіз регуляторного впливу 
 до проекту рішення Криворізької міської ради “Про внесення змін 

та доповнень до рішення міської ради від 23.06.2004 № 2003  
“Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті” 

 
1. Проект регуляторного акта “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 23.06.2004 № 2003 “Про Порядок розміщення 
зовнішньої реклами в місті” підготовлено з метою вдосконалення раніше 
прийнятого Порядку і спрямований на врегулювання нормативних аспектів 
діяльності з розміщення засобів зовнішньої реклами відповідно до вимог 
чинного законодавства України.  
           2.  З прийняттям даного регуляторного акта будуть визначені більш 
чіткі правила до порядку надання дозволів та доцільності розміщення 
рекламних засобів з урахуванням архітектурних, планувальних, 
функціональних, історико-культурних чинників, типології елементів 
місцевого середовища, з додержанням правил благоустрою території міста та 
дотриманням безпеки дорожнього руху. Зазначеним актом визначається 
порядок оплати за право тимчасового користування місцями розташування 
рекламних засобів та регулюються господарчі правовідносини, що 
виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста 
Кривого Рогу.    

3.  Набрання чинності Законів України “Про автомобільні дороги”, 
“Про благоустрій населених пунктів”, “Про дозвільну систему в сфері 
господарської діяльності”, необхідність переходу від екстенсивного 
використання міської території під розташування зовнішньої реклами та 
врегулювання господарчих відносин між розповсюджувачами зовнішньої 
реклами та органами виконавчої міської влади призвело до необхідності 
внесення  відповідних змін та доповнень до рішення міської ради від 
23.06.2004 № 2003 “Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті”. 



Винесенні у проекті зміни стосуються наступних проблем з 
регулювання розміщення зовнішньої реклами: 

-   врегулювання правовідносин, що виникають між органами влади та 
суб’єктами господарювання при здійсненні дозвільних, погоджувальних 
процедур відповідно до Закону України “Про дозвільну систему в сфері 
господарської діяльності”; 
- вдосконалення вимог щодо розташування засобів зовнішньої реклами 
відповідно до вимог чинного законодавства України з урахуванням 
комплексного благоустрою території міста, містобудівних особливостей 
населеного пункту та з метою забезпечення експлуатаційних, екологічних 
та санітарних норм та правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів; 
- визначення порядку плати за тимчасове користування місцями 
розташування рекламних засобів з урахуванням територіальних та 
функціональних коефіцієнтів, врегулювання господарчих відносин при 
укладанні договорів тимчасового користування.  

 4.    Очікувані результати при впровадженні регуляторного акта: 
 

Сфера 
інтересів 

Вигода Витрати 

Територіальна 
громада міста 

Розміщення зовнішньої 
реклами в місті з 
урахуванням архітектурних, 
планувальних, 
функціональних, історико-
культурних чинників, 
типології елементів місцевого 
середовища, з додержанням 
правил благоустрою території 
міста та безпеки дорожнього 
руху. 
Користування суспільними 
благами, що фінансуються з 
міського бюджету.  

Безкоштовно 

Суб’єкти 
господарювання

Впорядкування 
правовідносин між 
суб’єктами господарювання 
та органами місцевого 
самоврядування, що 
виникають у процесі 
розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами на 
території міста. 
Прозорість процесів 
нарахування та порядку 

Плата за право тимчасового 
користування місцями 
розташування рекламних 
засобів. 



оплати за право тимчасового 
користування місцями 
розташування рекламних 
засобів. 

Органи  
місцевого  
самоврядування  

Регулювання діяльності у 
сфері розміщення зовнішньої 
реклами в місті. 
Збільшення надходжень до 
міського бюджету від плати 
за право тимчасового 
користування місцями 
розташування рекламних 
засобів. 

Безкоштовно 

          
5. Головною метою прийняття цього регуляторного акта є створення 

рівних, прозорих умов для всіх суб’єктів господарювання.  
          Внаслідок прийняття нової редакції Порядку розміщення зовнішньої 
реклами в місті будуть врегульовано правовідносини, що виникають між 
суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування у процесі 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста, відповідно до 
чинного законодавства України. 
Зазначений в Порядку підхід до визначення розміру плати за розміщення 
рекламних засобів спрощує процес нарахування, робить його прозорим   
для   рекламонорозповсюджувача   і  надає   йому   можливість   як   
планування   своєї    витратної    частини,    так   і   розміщення   найбільш 
оптимального рекламного засобу щодо виду конструкції, її габаритів та 
місця розміщення. 

           6. Альтернативним способом досягнення встановлених цілей є 
користування раніше затвердженим Порядком розміщення зовнішньої 
реклами в місті Кривому Розі. 
 В зв’язку зі змінами чинного законодавства, діючі вимоги щодо 
розміщення зовнішньої реклами в місті потребують внесення змін та 
доповнень. 
            7. Досягнення встановлених цілей можливе лише завдяки прийняттю 
цього проекту рішення, оскільки воно передбачає удосконалення порядку 
розміщення об’єктів зовнішньої реклами, а порядок обчислення плати за 
користування місцями розташування рекламних засобів виконує функції 
економічного важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в 
умовах насичення міської території засобами зовнішньої реклами.  
            8. Запропонований проект регуляторного акта покращить благоустрій 
міста, забезпечить врегулювання питання розміщення зовнішньої реклами в 



місті, а кошти від плати за користування місцями розташування рекламних 
засобів будуть використовуватись для суспільних потреб. 

     9. У разі прийняття проекту регуляторного акта буде досягнуто 
поліпшення естетичного вигляду міста за рахунок удосконалення порядку 
розміщення рекламних засобів, визначено порядок плати за користування 
місцями розташування рекламних засобів.  
            10. Визначені в Порядку більш чіткі правила до розміщення 
зовнішньої реклами створюють умови прогнозованого розвитку 
підприємницької діяльності.  
            11. Вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого 
регуляторного акта: 

- покращання естетичного вигляду та благоустрою міста; 
- впорядкування правовідносин між громадянами, суб’єктами 

господарювання та органами місцевого самоврядування; 
- можливість для  громадян та суб’єктів господарювання користуватися 

суспільними благами. 
            Вигодами буде користуватись вся територіальна громада міста. 
            12.  Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не 
залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування. 

Суб’єкти господарювання матимуть змогу оптимізувати свої витрати за 
рахунок прозорості та прогнозованості вимог Порядку.  

       13. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть 
впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть 
вноситись відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників цього 
регуляторного акта відсутній, так як його впровадження не суперечить 
чинному законодавству.  
            14. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 
довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі 
необхідності до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу 
відстеження його результативності. 

    15. Ефективність регуляторного впливу рішення визначатиметься за 
такими показниками: 

- загальна  кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами на території 
міста; 

- загальна кількість рекламоносіїв; 
- кількість приписів щодо порушення Порядку розміщення зовнішньої 

реклами у м. Кривому Розі; 
- розмір надходжень коштів до цільового фонду від плати за 

користування місцями розташування рекламних засобів.     
16. Результативність цього  регуляторного акта буде відстежуватись 

один раз на півріччя за звітними показниками управління житлово-
комунального господарства відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.  
 



 Розробник проекту рішення та аналізу його регуляторного 
впливу –  управління житлово-комунального господарства виконкому 
міськради (каб. 555, тел. 74-47-05) 
 
 
 

            
            

 


