
 
 
 
 
 
 
 
 

Про питання діяльності 
комунального підприємства "Реклама" 

 
 
 Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України від 21.05.1997 р. №280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (з наступними змінами), районна рада 

 

в и р і ш и л а: 
 

1. Визнати такими, що втратили чинність: 
1.1. Рішення ХХVІ сесії Києво-Святошинської районної ради V скликання від 

04.06.2009 року №287-26-V "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої 
реклами в Києво-Святошинському районі". 

1.2. Рішення ХХVІ сесії Києво-Святошинської районної ради V скликання від 
04.06.2009 року №288-26-V "Про затвердження Правил розміщення малих 
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності на території  
Києво-Святошинського району". 

2. Визначити єдиним підприємством, на яке покладено здійснення повноважень у 
сфері розміщення зовнішньої реклами, інформаційних вивісок та тимчасових 
споруд у Києво-Святошинському районі, комунальне підприємство "Реклама". 

3. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в Києво-Святошинському 
районі (Додаток № 1). 

4. Затвердити Порядок розміщення інформаційних вивісок у Києво-Святошинському 
районі (Додаток № 2). 

5. Затвердити Положення про розміщення тимчасових споруд у Києво-
Святошинському районі (Додаток № 3).  

6. Затвердити склад постійно діючої комісії з питань розміщення рекламних засобів 
та тимчасових споруд в Києво-Святошинському районі (Додаток № 4). 

7. КП "Реклама" провести інвентаризацію наявних тимчасових споруд до 1 квітня 
2011 року. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань капітального будівництва, інвестицій, реклами та благоустрою   
(голова комісії – Юраков О.Д.).  

 

                   Голова ради                             В.В. Луцюк 
м. Київ 
17 березня 2011 року 
№ 73-05-VІ 
 



  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погоджено: 
 
Голова постійної комісії з питань капітального  
будівництва, інвестицій, реклами та благоустрою                                      О.Д. Юраков 
 
Начальник відділу юридичного забезпечення  
виконавчого апарату районної ради                                                                               Я.В. Трушківський 
 
Готував:  
 
Депутат районної ради                  Є.О. Волков    
 
 
 
 



  
 

 
ВИТЯГ З ПРАВИЛ 

РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 
В КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ  

 
5. Порядок подачі документів для надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами  
5.1. Для одержання дозволу на розміщення ЗР в Києво-Святошинському районі  
заявник подає до робочого органу заяву встановленої форми, згідно з додатком 
1 до Правил, до якої додаються:  
- фотокартка та/або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 
сантиметрів) на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз 
рекламного засобу з конструктивним рішенням, засвідчені підписом 
відповідальної особи та печаткою (у разі наявності) заявника; 
- оригінал топогеодезичниого знімку місцевості (М 1:500), чинний на день 
подання, з прив'язкою місця розташування наземної спеціальної конструкції 
(ситуаційна схема) та позначенням виду робіт; 
 - копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або 
фізичної особи – підприємця, засвідчена в установленому порядку.  
Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.  
5.2. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 5.1 цих Правил, 
заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється уповноваженою 
посадовою особою робочого органу у журналі реєстрації заяв та дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами за встановленою формою, згідно з додатком 2 
до Правил (далі – журнал реєстрації). Журнал реєстрації повинен бути 
прошитий, а його сторінки пронумеровані, на останній сторінці журналу 
робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника 
робочого органу, скріплюється печаткою. 
5.3. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви 
перевіряє заявлене місце для розташування рекламного засобу, зазначене у 
заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого замовника або 
надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, а 
також виконання вимог цих Правил щодо дотримання відстані між рекламними 
засобами.  
Після перевірки місця та в межах строку, відведеного робочому органу на його 
перевірку, робочий орган встановлює пріоритет на заявлене місце або надає 
вмотивовану відмову в установленні пріоритету.   
5.4. У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення 
пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, робочий орган 
протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення видає заявнику для 
оформлення два примірники дозволу за встановленою формою, згідно з 
додатком 3 до Правил та визначає вичерпний перелік уповноважених органів 
(осіб), з якими необхідно їх погодити, та повідомляє про необхідність 
укладення договору на право тимчасового користування місцем для 
встановлення ЗР.   



  
 

5.5. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету 
відповідний робочий орган протягом трьох робочих днів надсилає заявникові 
вмотивовану відповідь та повертає всі подані заявником документи.   
5.6. Пріоритет заявника на місце розміщення рекламного засобу 
встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого 
органу відповідного рішення.   
5.7. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення рекламного засобу 
може бути продовжений керівником робочого органу додатково не більш як на 
три місяці з письмовим повідомленням про це заявника у разі:  
5.7.1. Продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою 
виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної 
документації;  
5.7.2. Письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення 
дозволу з інших підстав, не передбачених підпунктом 5.7.1. цього пункту. 
 Про продовження строку пріоритету робочий орган письмово повідомляє 
заявника протягом трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного 
рішення керівником робочого органу.   
5.8. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення 
пріоритету заявника на місце розміщення рекламного засобу, продовження 
строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в 
установленні пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за 
яким було встановлено пріоритет, заноситься в журнал реєстрації. 
Відмова у встановленні (скасуванні) пріоритету, продовженні строку, на який 
встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, 
встановленому законодавством.   
5.9. Якщо для розміщення складного рекламного засобу необхідно виконати 
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та розробити 
проектно-технічну документацію, робочий орган протягом трьох робочих днів 
після встановлення пріоритету інформує відділ містобудування і архітектури 
райдержадміністрації про необхідність надання Містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки, яке, протягом місяця надає робочому органу та 
розповсюджувачу зовнішньої реклами відповідні Містобудівні умови і 
обмеження забудови земельної ділянки або мотивовану відмову щодо 
можливості розміщення рекламного засобу на заявленому місці. 
Відповідно до вимог Містобудівних умов і обмежень забудови земельної 
ділянки розповсюджувач реклами повинен забезпечити розробку проектно-
технічної документації, яка визначає основні її характеристики та взаємозв'язок 
з прилеглою територією, містить розрахунки на надійність та стійкість 
навантаженням (вітровим, сніговим тощо) спеціальних конструкцій рекламного 
засобу, вузлів кріплення тощо.  
Проектно-технічна документація рекламного засобу, повинна відповідати 
ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам і повинна містити, зокрема: 
- опис рекламного засобу із зазначенням маси та способи його кріплення; 
- назву матеріалів, з яких виготовлено рекламний засіб; 
- основні розрахунки на навантаження (снігового, вітрового тощо); 



  
 

- антикорозійний захист відповідно до ДСТУ, ДБН; 
- рекомендації щодо експлуатації (з періодичністю обстеження рекламного 
засобу); 
- контрольний розрахунок несучої здатності конструкції; 
- габаритні розміри рекламного засобу та фундаменту. 
Проектно-технічна документація рекламного засобу подається заявником до 
робочого органу разом з завіреною розробником проекту копією ліцензії (на 
право здійснення такого виду діяльності) після погодження його відділом 
містобудування та архітектури Києво-Святошинського району. Для розміщення 
дахових установок додатково до загальної процедури визначення можливості 
розміщення, слід виконувати технічне обстеження конструкції даху, а при 
необхідності – експертизу несучих конструкцій будинку, з висновками щодо 
можливості розміщення цієї установки. 
Якщо рекламний засіб було включено до проектної документації на 
будівництво, розробленої на підставі Містобудівних умов і обмежень забудови 
земельної ділянки із зазначенням на топографічних планах М:500, додаткові 
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки на розміщення 
рекламного засобу в цьому випадку не надаються 
Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно обирати ліцензовані 
проектні організації.  
5.10. Протягом семи робочих днів з дати прийняття керівником робочого 
органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення 
рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами укладає договір на 
право тимчасового користування місцем (для розміщення РЗ) з КП «Реклама».   
5.11. При розміщенні РЗ на місцях, що належать до приватної (колективної) 
власності, заявник в місячний строк з моменту встановлення робочим органом 
пріоритету подає до робочого органу за власним вибором лист від власника 
місця або уповноваженого ним органу (особи), який надає згоду на розміщення 
зовнішньої реклами на об’єкті або приватної (колективної) власності або копію 
договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення РЗ, 
укладеного з власником або уповноваженим ним органом (особою) 
(балансоутримувачем). 
Плата за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних засобів на 
об’єктах, що належать до приватної (колективної) власності здійснюється на 
договірних засадах між власником або уповноваженим ним органом (особою) 
та розповсюджувачем зовнішньої реклами.  
5.12. У разі ненадання заявником документів, передбачених пунктом 5.7. цих 
Правил в установлений строк, визначений пунктами 5.6. та 5.7., заява 
вважається неподаною, пріоритет на місце розміщення рекламного засобу 
втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить 
відповідний запис в журналі реєстрації. Не додержання заявником зазначеного 
строку є підставою для розірвання договору на право тимчасового 
користування місцем (для розміщення РЗ). При цьому кошти, сплачені 
відповідно до договору на право тимчасового користування місцем (для 
розміщення РЗ), заявнику не повертаються.  



  
 

5.15. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який 
встановлено зазначений пріоритет та у скасуванні пріоритету, може бути 
оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 
Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є 
відкритою і повинна надаватися за письмовою заявою.   
6. Погодження дозволу  
 6.1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом 
(особою), де планується розташувати РЗ;  
6.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:  
6.2.1. відділом містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації.  
6.2.2. Державтоінспекцією - у разі розміщення РЗ на перехрестях, біля дорожніх 
знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального 
користування. Для наземних рекламних засобів погодження дозволу цим 
органом здійснюється також на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з 
прив’язкою місця розташування РЗ.  
6.2.3. Службою автомобільних доріг України в Київській області. 
6.2.4. Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини - у разі розміщення РЗ на пам'ятках історії 
та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток культурної спадщини; 
6.2.5. Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у 
сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення РЗ в 
межах об'єктів природно-заповідного фонду; 
6.2.6. Утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення РЗ у межах 
охоронних зон цих комунікацій (погодження дозволу цим органом 
здійснюється на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив'язкою 
місця розташування РЗ). Межі охоронних зон інженерних комунікацій при 
розміщенні фундаментів РЗ визначаються відповідно до нормативних вимог 
відстаней, встановлених Державними будівельними нормами і передбачених 
при розміщенні фундаментів огороджень підприємств, естакад, опор контактної 
мережі і зв'язку, залізничних доріг. 
6.3. Перелік органів та осіб, зазначених у пунктах 6.1. та 6.2. цих Правил, з 
якими погоджується дозвіл, є вичерпним. 
6.4. Зазначені в пункті 6.1. та пункті 6.2. цих Правил органи та особи 
погоджують дозвіл протягом десяти робочих днів з моменту звернення у 
встановленому порядку заявника. 
У разі відмови у погодженні дозволу органи (особи), що перелічені у пунктах 
6.1. та 6.2. цих Правил протягом п’яти робочих днів надсилають заявникові 
вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного 
органу.  
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому 
законодавством.   
6.5. За письмовим зверненням заявника погодження дозволу з органами та 
особами, зазначеними в пункті 6.1 та пункті 6.2. цих Правил здійснюється КП 
«Реклама» на умовах договору за принципом «Єдиного вікна» та протягом 



  
 

встановленого керівником робочого органу строку пріоритету заявника на 
заявлене ним місце.   
6.6. Протягом строку встановленого пріоритету заявник оформлює обидва 
примірники дозволу та подає їх до робочого органу разом із супровідним 
листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.    
7. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні) на розміщення 
зовнішньої реклами  
7.1. Робочий орган протягом десяти робочих днів з дати одержання належним 
чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає 
Комісії пропозиції та проект відповідного рішення.   
7.2. Комісія опрацьовує подані документи та приймає рішення про 
затвердження узгоджувальної частини до дозволу та надання дозволу або про 
відмову в його наданні. 
7.3. У разі прийняття Комісією рішення про надання дозволу, керівник 
відповідного робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва 
примірники дозволу та скріплює їх печаткою відповідного робочого органу.  
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у 
робочого органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в 
журналі реєстрації.  
7.4. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні дозволу, робочий 
орган письмово інформує заявника про відмову у наданні дозволу протягом 
п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення із зазначенням його 
дати та номеру.  
7.5. Зареєстрований та виданий відповідно до цього Порядку дозвіл визначає 
право заявника на розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, 
пов’язаних з розміщенням рекламного засобу.   
7.6. Дозвіл надається строком до п’яти  років.  
7.7 У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої реклами може бути 
відмовлено у разі:  
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам; 
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості; 
- порушення розповсюджувачем зовнішньої реклами цього порядку; 
- неотримання відповідного погодження Комісії. 
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним. 
Відмова у наданні може бути оскаржена у порядку, встановленому 
законодавством.  
7.8. Після встановлення рекламного засобу та відновлення благоустрою 
прилеглої території, розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний термін 
подає до робочого органу фотографічний знімок місця, де розміщено 
рекламний засіб та оригінал дозволу. 
Робочий орган протягом десяти робочих днів здійснює обстеження 
встановленого рекламного засобу. У разі відповідності рекламного засобу 
документам, поданим розповсюджувачем зовнішньої реклами для отримання 
дозволу, а також вимогам цього порядку, робочий орган робить відмітку про 
допущення до експлуатації рекламного засобу в обох примірниках дозволу, та 



  
 

повертає такий дозвіл розповсюджувачу зовнішньої реклами. Відмітка про 
допущення до експлуатації рекламного засобу засвідчується підписом 
уповноваженої посадової особи робочого органу та скріплюється печаткою 
цього органу.  
Розміщення зовнішньої реклами на відповідному рекламному засобі 
дозволяється у разі наявності дозволу із відміткою про допущення до 
експлуатації рекламного засобу та внесення чергової сплати за договором на 
право тимчасового користуванням місцем (для розміщення РЗ).    
7.9. У процесі надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
забороняється проведення тендерів (конкурсів). 
 
ПО ІНФОРМАЦІЙНИМ ВИВІСКАМ 
 
5. Робочий орган згідно із цим Порядком: 

- здійснює реєстрацію заяв про надання паспортів; 
- видає паспорти; 
- здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку, а також 

вимагає усунення виявлених порушень шляхом направлення відповідного 
припису власнику (законному користувачу); 

- організовує інвентаризацію інформаційних вивісок та приймає рішення 
щодо демонтажу самовільно встановлених інформаційних вивісок. 

6. КП «Реклама» згідно із цим Порядком: 
- здійснює обстеження місць розміщення інформаційних вивісок 

відповідно до виданих у встановленому порядку паспортів та надає комісії 
матеріали щодо порушників цього Порядку;  

- організовує або проводить власними силами демонтаж самовільно 
розміщених інформаційних вивісок 

- здійснює інші функції, пов’язані із виконанням цього Порядку. 
 7. Якщо розміщення інформаційної вивіски на будівлі (споруді) не 
передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та 
затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на 
підставі паспорту, виданого робочим органом за формою згідно з додатком 1 до 
цього Порядку. 
 Паспорт видається на розміщення лише однієї інформаційної вивіски. 

8. Для одержання паспорту заявник подає до робочого органу заяву на 
оформлення паспорту, до якої додаються:  

- якісний кольоровий знімок місця, на якому планується розташування 
інформаційної вивіски (2 екземпляри розміром 10х15); 

- якісний кольоровий комп’ютерний макет з прив’язкою інформаційної 
вивіски до припустимого місця її розташування (2 екземпляри розміром 10х15); 

- ескіз інформаційної вивіски (2 екземпляри); 
- конструктивне рішення, яке містить основні габаритні розміри, вузли 

кріплення, дані про застосовані матеріали, про підключення до інженерних 
мереж, інші технічні характеристики за підписом розробника щодо дотримання 
нормативних вимог (формату А4 – 2 примірника), завірене печаткою 



  
 

розробника, разом із ліцензією, що підтверджує право останнього надавати 
послуги (роботи) щодо будівельного проектування та конструювання несучих 
металевих конструкцій); 

- завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну 
реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця; 

- завірена у встановленому порядку копія договору оренди на нежитлове 
приміщення, де планується розмістити інформаційну вивіску, або завірена у 
встановленому порядку копія документа про право власності заявника на таке 
приміщення. До зазначених документів обов’язково додається поповерховий 
план даного приміщення згідно технічного паспорту, складеного бюро 
технічної інвентаризації; 

- у разі наявності, нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію 
знаку для товарів і послуг (якщо знак для товарів і послуг належить іншій особі, 
обов’язково додається завірена у встановленому порядку копія ліцензійного 
договору). 

- завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про взяття на облік 
платника податку; 

- завірена у встановленому порядку копія довідки з ЄДРПОУ.  
- банківські реквізити заявника. 
9. За наявності документів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, заява 

про надання паспорта реєструється робочим органом в журналі реєстрації. 
10. Протягом  10  робочих днів з дати реєстрації заяви на оформлення 

паспорта, робочий орган видає заявнику для оформлення 2 примірники 
паспорту, визначає перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно їх 
погодити.   

11. Паспорт погоджується з:     
- власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де 

планується розташувати інформаційну вивіску;   
- відділом містобудування і архітектури Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації; 
- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у 

сфері охорони культурної спадщини – у разі розміщення інформаційної вивіски  
на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток 
культурної спадщини (на вимогу робочого органу). 

12. За заявою заявника погодження паспорту з органами та особами, 
зазначеними у пункті 11 цього Порядку, може здійснюватись КП «Реклама» на 
підставі укладених договорів. 

13. У наданні паспорту заявнику може бути відмовлено у разі, коли: 
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;  
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;  
- отримано відмову у погодженні від органу, зазначеного у пункті 11 

цього Порядку.   
У разі відмови у наданні паспорту заявникові надсилається повідомлення 

за підписом керівника робочого органу.  



  
 

Відмова у наданні паспорту може бути оскаржена у порядку, 
встановленому законодавством.  

14. Заявник оформлює обидва примірники паспорта та подає їх до 
робочого органу разом із супровідним листом, в якому зазначається 
реєстраційний номер заяви.  
 15. Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації супровідного листа та 
поданих з ним заявником двох оформлених належним чином примірників 
паспорта робочий орган перевіряє наявність всіх необхідних погоджень.  

У разі відсутності зауважень до оформлення та погодження паспорта, 
робочий орган готує проект рішення про затвердження паспорту та передає 
його для погодження комісії.  

Комісія розглядає проект рішення та   погоджує його, що оформлюється 
протоколом.  

Протягом десяти робочих днів з дня отримання від Комісії протоколу 
керівник робочого органу затверджує паспорт, що оформлюється у вигляді 
наказу, підписує обидва примірники паспорта та скріплює їх печаткою 
робочого органу. 
 Перший примірник паспорта видається заявникові, а другий – 
залишається у робочого органу для обліку та контролю.  

16. Паспорт надається строком на два роки. Видача паспорта реєструється 
в журналі реєстрації згідно із додатком 2 до цього Порядку. 
 
 


