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ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

Щвадцять перша сесiя шостого скликання
рIшЕння

про'затвердження Правил розмiщення зовнiшньоi реклами у населених пунктах
Обух.iвськоi MicbKoi ради

Вiдповiдно до Закону УкраIни ,,Про засади державноi регуляторноТ полiтики у
сферi господарськоТ дiяльностi", враховуючи результати обговорення, пропозицiТ та
рекомендацii, якi надiйшли вiд суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностi, з метою урегулювання
вiдносин у сферi розмiщення об'сктiв зовнiшньот реклами на територiт Обухiвськоi Micbkoi
ради, вiдповiдно до Закону УкраiЪи < Про рекламу), пункту 42 cTaTri 26 Закону УкраiЪи
< Про мiсцеве са]чIоврядування в YKpaiHi> , постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
29.| 2.200З р. М 2067 кПро затвердження Типових правил розмiщення зовнiшньоi реклами>
( з наступНими змiнами) , враХовуючИ рекомендацii постiйних комiсiй з питань соцiально
економiчного розвитку, благоустрою, комунального господарства та управлiння
комунальною власнiстю територiальноi громади MicTa , з питань регулювання земельних
ВiДНОСин, екологii, охорони навколишнього природного середовища, та з питань планування,
бюджету та фiнансiв

ОБУХIВСЬКА МIСЪКА РАДА
ВИРIШИЛА:

1. Затверлити Правила розмiщення зовнiшньоi реклами у населених пунктах
Обу< iвськоi MicbKoi рали ( надалi  Правила, що додаIоться).

2. РОЗПОвсЮДжувачам реклами у м,!ячний TepMiH з набуття чинностi даним рiшенням
повiдомити до Виконавчого KoMiTeTy Обу* iвськоТ MicbKoi ради КиТвськоТ областi про
iснуючий договiр на розмiщення зовнiшньоi реклами для проведення повноi iнвентаризацiТ
об'ектiв зовнiшньот реклами на територii населених пунктiв Обухiвськот Micbkoi ради , та
привести у вiдповiднiсть до Правил дозвiльну документацiю i об'скти,

3.визнати такими, що втратили чиннiсть рiшення обухiвськоi Micbkoi ради вiд
28.07.20il1 року ]ф 1491OYI  < Про Порядок розмiщення об'ектiв зовнiшньоi реклами на
ТеРИтОрiТ ОбухiвськоТ мiськоi ради), рiшення вiд26.04.2012 року ]ф 3072ЗУI I  < Про
внесеннЯ змiн дО ПорядкУ розмiщення об'сктiв зовнiшньоТ реклами на територiТ Обухiвськоi
MicbKoi раДи> , рiшення вiд 07. | .2012 Jф 4283 l У < Про внесення змiн у Порядок розмiщення
об'ектiв зовнiшньоi реклами на територiт обухiвськот MicbkoT рали>

4.Виконавчому KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради привести у вiдповiднiсть рiшення
виконавчого KoMiTeTy щодо розмiщення реклами.

5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань
регулювання земельних в

"екологii, 
охорони ьiавколишнього природного середовиша

та заступника мlського голови

мiський голова о.М, Левченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення Обухiвськоi MicbKoi ради

вiд 30.03.20l7 р. ЛlЪ46б21_УI I

прАвилА
розмiщенНя зовнiшНьоi реклаМи у населених пунктах Обухiвсько[  MicbKoT ради
1. Щi Правила регулюють вiдносини) що виникають у зв'язку з розмiщення, зовнiшньоi

реклами у населених пунктах Обухiвськоi мiськоi Ради  MicTa Обухiв китвськоi областi та сiл
Micbkoi ради, ( надалi Правила) , та визначають порядок надання дозволiв на розмiщення
TaKoi реклаI \4и. ,.Щанi правила розробленi та ухваленi на пiдставi Закону VкраiЪи < Про
рекламу>  та постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiД 29 грулня 2003 р. ]ф 2067 < Про
затверджQння ТипоВих правиЛ розмiщенНя зовнiшньоi реклами> ( з наступними змiнами).

2. У цих Правилах термiни вживаються у такому значеннi:
Еtпея  дорога в парку, саду, cкBepi, лiсопарку, на бульварi, обсаджена, як правило, з обох

бокiв деревами та чагарниками;
ВИКОНаВЧИЙ ОРган Ради  Виконавчий KoMiTeT ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиiвськоТ областi
дозвiЛ  докумеНт установЛеноi форми, виданиЙ розповсюджувачу зовнiшньоТ реклами

на пiдставi рiшення виконавчого KoMiTeTy Обр< iвськоТ MicbKoT ради, який дас npaBo 
"арозмiщення зовнiшньоi реклами на певний строк та у певному мiсцi;

мiсце розташування рекламного засобу  площа зовнiшньот поверхнi будинку, споруди,
елемента вуличного обладнання або вiдведеноi територiТ на вiдкритiй мiсцевостi у межах
населеного пункту, що нада€ться розповсюджувачу зовнiшньот реклами в тимчасове
користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пiшохiдна лорiжка  елемент дороги, призначений дляруху пiшоходiв, облаштований у ii
межах чи поза нею i позначений дорожнiм знаком;

спецiа_пьнi конструкцiт  тимчасовi та стацiонарнi рекламнi засоби (свiтловi та несвiтловi,
наземнi та неназемнi (повiтрянi), плоскi та об'смнi стеFIди, щити, панно, транспаранти, троли,
таблички, короби, механiчнi, динамiчнi, електроннi табло, екрани, панелi, тумби, складнi
просторовi конструкцiт, аеростати, повiтрянi кулi тоцо), якi використовуються для
розмiщення реклами; "

вивiска чи таблиЧка  елеМент на булинку, булiвлi або спорулi з iнформаuiею про
зареестроване найменування особи, знаки лля ToBapiB i послуг, що належать такiй особi, вид
if дiяльноСтi (якщО це не виплива€ iз заресстрованого найменування особи), час роботи, шо
розмiщений на зовнiшнiй поверхнi булинку, булiвлi або споруди не вище першого поверху
або на поверсi, де розташовуеться власне чи надане у користування особi примiщення (KpiM,
випадкiв, коли суб'скту господарювання належить на правi власностi або користування вся
булiвля або споруда), бiля входу у таке примiщення, який не е рекламою.

Iншi термiни застосовуються у значеннi, наведеному в Законi Yкраiни "Про рекламу".
3. Зовнiшня реклама розмiщуеться на пiдставi дозволу та у порядку, встановленому

вiдповiдно до цих Правил.
видача, вiдмова у видачi, переоформлення, видача лублiката, анулювання дозволу на

розмiщення зовнiшньоТ реклами здiйснюеться вiдповiдно Ло Закону УкраiЪу'.Про дозвiльну
систему у сферi господарськоТ дiяльностi".

Видача дозволу на розмiщення об'ектiв зовнiшньоТ реклами (надалi озр) здiйснlоеться
вiдповiдно до КомплексноТ MicbKoT схеми розмiщення оЗР на територiТ населених пунктiв
обухiвськот Micbkoi ради , яку розробляс виконавеuь( пiлприсмство, яке мас лiцензiю на Taki
роботи або може здiйснювати Taki роботи без лiuензiт), за замQвленням. Виконавчого
KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT рали КиТвськоi областi строком на п]ятЁрокiв, з можливим
внесенням змiн пiсля закiнчення TepMiHy iT дiТ. { ',i/ ' ]  " , .

справляння плати за видачу дозволу виконавчим комiтеl,ьц./обухiвськот п4iськот рализабороняеться. ,i ,i ,,,



4. На територiяХ, будинках i спорулах зовнiшня реклама розмiщусться за згодою iх
власникiв або уповноважених ними органiв (осiб) , ypu* y"ur"", архiтектурних,
фУНКЦiОНаЛЬНОПЛаНУВЕulьних, iсторикокультурних чинникiв, iЙпологiт en.r.nii" мiсцЬвого
середовиЩа та з додержанням правил благоустрою територiй населених пунктiв.

5. .щля регулювання дiяльностi з розмiщення зовнiшньоi реклами , Micbka рада покладас
функцii пiдготовки рiшення виконавчого KoMiTeTy про надання дозволу на розмiщення
реклzlми на земельний вiддiл виконавчого KoMiTeT (далi  робочий орган).

у процесi регулювання дiяльностi з розмiщення зоънiшньоi реклами виконавчим
KoMiTeToM заJI r{ аються на громадських засадах представники Ради пiдприемцiв, об'еднань
пiдприемств, якi провадять дiяльнiсть у тому числi у сферi реклами.

6.До повноважень робочого органу належать:

розгляД зuUIв розпОвсюджувачiв зовнiШньоТ реклами на наданнЯ дозволу, внесення змiн у
дозвiл, переоформлення дозволу та продовження строку його дiI ;

надання, У разi потреби, розповсюДжувачаМ зовнiшньоТ реклами apxiTeKTypHo
планувi} льних завдань на опрацювання проектнотехtliчнот документацiт для розташування
складних (лахових) рекламних засобiв;

пiдготовка проекту рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
(у тому числi погодження з органами та особами, з€вначеними
про вiдмову у його наданнi;

ради щодо надання дозволу
у дудшi" l_б цих Правил) чи

х 9 сантиметрiв),

iнформацiю про
пiдключення до

видача дозволу на пiдставi рiшення виконавчого koMiTeTy MicbkoT ради;
ведення iнформацiйного банку даних мiсць розташування рекламних засобiв, плану ix

розмiщення та надання в установленому порядку iнформачiт для оновлення даних
мiстобулiвного кадастру населених пунктiв;

подання територiальним органам спецiапьно уповноваженого центрirльного органу
виконавчОi владИ у сферi захистУ прав споживачiв у КиiЪськiй областi про поруй."r"
порядку розповсюдження та розмiщення реклами;

пiдготовка i поданнЯ виконавчОму KoMiTeTy ради розрахунку плати за розмiшlення
об'скта зовнiшньоi реклами для наступного укладення договору

робочий орган здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно дозаконодавства.
9, ЩлЯ одержання дозволу заJIвник чодас ДО Щентру надання алмiнiстративних послуг

ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTY ОбlХiСЬКОТ MicbKoT Ёади( налалiI ] ентр НАП) заяву за ф9рд4ою згiдно з
додатком 1, до якоТ додаються документи, що передбаченi iнформачiйною * uрr* ою I_{ eHTpy:

9,1.документИ прО IоридичнУ особу або фiзичну особупiлприсмця:(вип".пu 
 

npo
реестрацiю);

9.2. витяг iз КомплексноТ MicbKoT схеми розмiщення оЗР на територiТ населених пунктiв
Обухiвсвкоi MicbKoi ради;

9.3.топогеодезичний знiмок мiсцевостi ( м l:500) з прив'язкою до мiсця розташування
ОЗР;

9.4.фотокартка або комп'ютерний макет мiсця (розмiром не менш як б
на якому плануеться розташування рекламного засобу;

9.5. ескiз реклчlмного засобу з конструктивним рiшенням, який мiстить
ocHoBHi габаритнi розмiри,вУзли крiплення, застосованi матерiапи, точки
iнженерних мереж.

10. За наявностi документiв L{ eHTp приймае заяву i на наступний день переда€ до
робочогО органУ для пiдгоТовки рiшення викоНавчогО KoMiTeTy ,,u Ъiд.ruui якого Ъu"u* r"пу
ВИДаСТЬСЯ ДОЗВiЛ На ТИМЧаСОве розмiщення об'скта зовнiшньоТ реклами. Вiдомостi про ,uruy
у той же день вносяться робочим органом ло внутрiшнього ресстру заяв та дозволiв на
розмiщення зовнiшньоТ реклами (ясурналу), який ведеться у формi, з.iдно з додатком 10.
РобочиЙ орган протягом двох робочих днiв з дня реестр"цiТ заяви перевiряе мiсце
ро3ташування рекламного 3асобу, 3а3начене у заявi, на предмет наявностi на це
мiсце до3волу iншому заявнику , вiдповiднiсть заяви комплекснiй мiськiй cxeмi
розмiщення о3Р на територiТ населених пунктiв Обухiвськоi'мiсhкоi'ради, та здiЙснюе
його обстеження згiдно з актом, за формою згiдно з додатком 3 .



у разi прийняття рiшення про вiдмову у видачi дозволу робочий орган надсилас
зtulвниковi вмотивовану вiдповiдь iз зазначенням пiдстав, передбачених законом.

Строк видачi дозволу або надання письмового повiдоrп."п" про вiдмову у його видачi
становить 30 календарних днiв.

16. Пiд час пiдготовки рiшення виконавчого KoMiTeTy та дозволу видача дозволу
погоджуеться робочим органом з:

Органом Мiнкультури  у
нацiонального значення. в межах
мiсць;

разi розмiщення зовнiшньоi реклами на пам'ятках
зон охорони цих памояток, iсторичних ареалiв населених

вiплiлом культури, нацiона_пьностей та релiгiй виконавчого koMiTeTy Обу< iвськот Micbkoi
ради  у разi розмiщення зовнiшньот реклами на пам'ятках мiсцевого значення, а також в
межах зон охорони цих пам'яток;

утРимувачами iнженерних комунiкацiй:
представництвом ПАТ < Укртелеком; КП < Обухiводоканал> ; фiлiя ПдТ КиТвоблгаззбут>
 у разi розмiщенНя зовнiшньоТ реклами в межах охоронних зон цих комунiкачiй;

Укравтодором або власниками автомобiльних лорiг та Нацiональною полiцiею  у разi
розмiщенНя зовнiпrнЬоi реклами у межах смуги вiдведення автомобiльних дорiг

перелiк органiв та осiб, з якими погоджусться видача дозволу, с вичерпним.
Дii щодО отриманнЯ зазначениХ погоджень вчиняються робочим ор.Ъно, без запучення

зtUIвника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.
щля здiйснення погодження робочий орган не пiзнiше робочого дня, що наста€ за днем

одержання документiв вiд заявника, надсилае ix копii у паперовому або електронному
(шляхом сканування) виглядi органам, зазначеним в абзацах п.рrlrйу  п'ятому цього
пункту, та встановлюе строк розгляду зiвначених докучrентiв.

За результатами дозвiльноi (погоджувальноi) процедури органи, зазначенi в абзацах
першомУ  п'ятомУ цьогО пункту, надаIотЬ погодження, якi у nunapo"oMy або електронному
(шляхом сканування) виглядi надсилаються робочому органу.

у разi ненадання органами, зазначеними в абзацах першому  п'ятому цього пункту,
протягом встановленого строку погоджень вважасться, Що видачу дозволу погоджено.

l8, Пiд час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та змiст реклами
заборонясться.

l9. РобочИй оргаН протягоМ не бiльШ як двоХ робочиХ днiв З дати одержання вiд органiв
та осiб, з якими погоджу€ться видача дозволу, подас до апарату виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради пропозицiТ та проект вiдповiдного рiшення, якi виноЪ"r"." на розгляд u.| .o"o.b
засiдання виконавчого KoMiTeTy.

20. Виконавчий KoMiTeT на засiданнi приймае рiшення про надання дозволу або про
вiдмову у його наданнi.

.щозвiл або вiдмова у його видачi видаеться I feHTpoM ндп заявнику не пiзнiше нiж
протягом наступного робочого дня пiсля прийняття вiдповiдного рiшення.

РобочиЙ орган протягом десяти Днiв з дати реестрацii дозволу надае органам дерrкавноi
податковоi служби iнформацiю про розповсюджувачiв зовнiшнiоi реклами, яким надано
дозвiл.

23..Щозвiл надаеться строком на п'ять poKiB, якщо менший строк не зrвначено у заявi.
24. Виданий у встановленому порядку дозвiл с'пiдставою iля розмiщення зовнiшньоТ

реклами та виконання робiт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.
26. Пiсля розташування рекламного засобУ розповсюДжуваЧ .o"nirлn"oT реклами уп'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотБкартку мiсuя po.1u1цyuun""

pеклaМнoгoзaсoбy(poзмipoмнeМeншяк6x9сaнтиметpiв).
28.У разi змiнИ мiстобулiВноi ситуаЦiТ, проведеп"" p.* on.TpyKiдiT, реМонfrу, йi* r"чruuна мiсцi розташування рекламного засобу. якi зумовлIоюrьнеобхiднiсr" ,; ib ; ; .; ;

розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк пиЬ"моlо поiliдоrпr.
про це розповсюджувача зовнiшньот реклами. У десятиденний строк з почац(у ,змiни
мiстобудiвноi ситуацii, реконструкцiТ, ремонту, будiвництва рЙочии "р.iя1 

; .; ; ;



розповсюджувачу зовнiшньоТ реклами iнформачiю про iнше piBHouiHHe мiсце. У разi
досягнення згоди щодо нового мiсця розташування рекламного засобу вносяться змiни у
дозвiл.

Вiдшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на
новому мiсцi, здiЙснюсться вiдповiдно до договору з власником мiсця розташування
рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних iз змiною мiсця розташування
реклttмного засобу, не справлясться. Строк дiТдозволу продов} кусться на час, необхiдний для
вирiшення питання про надання рiвноцiнного мiсця. Пiсля закiнчення реконструкцii,
ремонту, булiвниuтва на мiсцi розташування рекламного засобу розповсюд)ttувач зовнiшньоТ

реклtlми мае прiоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому мiсцi,
32. Плата за тимчасове користування мiсцем розташування рекламних засобiв, що

перебуВае у комунальнiЙ власностi, встановлюсться у порядку, визначеному Обухiвською
мiською радою у цих Правилах, а мiсцем, що перебувае у державнiй або приватнiй власностi,
 на договiрних засадах з Його власником або уповноваженим ним органом (особою). При
цЬОМУ площа мiсця розташування рекламного засобу визначасться як сума площi
горизонтальноi проекцiТ рекламного засобу на це мiсце та прилеглоТ дiлянки завширшки 0,5
метра за периметром горизонтаJIьноi проекцii цього засобу. .Щля неназемного та недахового

рекламного засобу площа мiсця лорiвнюс площi вертикiшьноТ проекцiТ цього засобу на уяв[ Iу
паралельну iй площину.

Плата за тимчасове користування мiсцем розташування рекламних засобiв зараховусться
до цiльового фонду мiського бюджету Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi.

33. Розмiр плати за тимчасове користування мiсцем розташування рекламного засобу не
може встановлюватися зЕlлежно вiд змiсту реклами.

З4. Зовнiшня реклама повинна вiдповiдати таким вимогам:

розмiщуватися з додержанням вимог технiки безпеки, зазначених у пунктах 38Д цих
Правил;

розмiщуватися iз забезпеченням видимостi дорох< нiх знакiв, свiтлофорiв, перехресть,
пiшохiдних переходiв, зупинок транспорту загального користування та не вiдтворювати
зображення дорожнiх знакiв;

освiтлення зовнiшньоI  реклами не поЪинно заслiплювати учасникiв дорожнього руху, а
також не повинно освiтлювати квартири житлових будинкiв;

фундамент наземноI  зовнiшньоi реклами, що виступас над поверхнею землiо може бути
декоративно оформлений ;

на опорах наземноi зовнiшньоТ реклами, що розмiщуеться вздовж про'rжлжоТ частини
вулиць i дорiг, за вимогою .Щержавтоiнспекцii наноситься вертикальна дорожня розмiтка iз
свiтлоповертаючих матерiа.пiв заввишки до 2 MeTpiB вiд поверхнi землi;

нижнiЙ краЙ зовнiшньоТ реклами, що розмiщусться над проiжджою частиною вулиць i

дорiг, у тому числi на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висотi не менш
як 5 MeTpiB вiд поверхнi дорожнього покриття;

у мiсцях, де проikджа частина вулицi межу€ з цоколями булiвель або огорожами,
зовнiшня реклама може розмiщуватися в одну з фасалами булiвель або огорожами лiнitо.

35. Заборонясться розташовувати рекламнi засоби:
на пiшохiдних дорiжках та €uIеях, якщо це перешкоджае вiльному руху пiшоходiв;

у населених пунктах на висотi менш як 5 MeTpiB вiл поверхнi лорожньогQ покриття, якщо
iх рекламна поверхня виступа€ за межi краю проiжджоТ частини.

36. Розмiщення зовнiшньоТ реклами на пам'ятках icTopiT та архiтектури i .в плё)кgхi зон
охорони таких пам'яток, в ме} ках об'ектiв природнозаповiдного фонлу лозвоЛястiрl .за

погодженням з вiдповiдним центрilльним або мiсtlевим оргаI Iом виконавчоi влади у $Фепi
охорони культурноТ спадщини та об'сктiв природнозаповiд11ого фонлу. '

37. Реклама алкогольних напоiв та тютюнових виробiв, знакiв длi ToBapiB i пgслуг,
iнших об'ектiв права iнтелектуальноi власностi, пiд якими випускаються аJIкогольнi напоi та
тютюновi вироби, не повинна розмiщуватися на рекламних засобах блиrкче нiж за 300 MeTpiB



прямоi видимостi вiд територii дитячих дошкiльних закладiв, середнiх загальноосвiтнiх шкiл
та iншиХ навчаJIьнИх закладiВ, в якиХ навчаютьСя дiти BiKoM до l8 poKiB.

ПерелiК обмеженЬ та заборон щодо розмiщення зовнiшньоi реклами, встановлений цими
Правилами, € вичерпним.

38. Розроблення необхiдноi технiчноi документацii, монтаж (демонтаж) рекламного
засобУ здiйснюеТься спецiалiзованиМи пiдприемствами, установами та органiзацiями.

39. Розташування дахових рекламних засобiв забороняеться без попередньоi технiчноi
експертизИ спецiалiзОваниХ пiдприемСтв, установ та органiзацiй.

40. Пiдключення рекламних засобiв до iснуlочих мереж зовнiшнього освiтлення
здiйснюеться вiдповiдно до вимог, передбачених законодавством.

4l. Розташування рекламних засобiв у межах охоронних зон iнженерних комунiкачiй
дозволяеться за погодженням з утримувачем зазначених комунiкацiй.

42; Вiдповiдальнiсть за технiчний стан рекламних засобiв, порушення вимог технiки
безпеки пiд час розташування та експлуатацiт рекламних засобiв несе розповсюджувач
зовнiшньоi реклами, згiдно iз законодавством.

43. Розтаllтування рекламних засобiв на перехрестях, бiля лорожнiх знакiв, свiтлофорiв,
пiшохiдних переходiв та зупинок транспорту загчlльного користування дозволясться за
погодженням з органом Нацiонагlьнот полiцiт, до повноважень якого вiдноситься безпека
руху на автошляхах.

44. Рекламнi засоби забезпечуються
засобу найменування розповсюджувача
видачi дозволу та строку його дiI .

45. У випадкУ проведеНня, з метОю встаноВленнЯ рекламнОго засобУ, робiт,
пов'я3аних з 3емляними роботами, порушенням цiлiсностi асфальтового чи iншого
вуличного покриття, територiй зелених насаджень власник конструкцiт або о3р
3дiйснюе повне вiдновлення порушеного об'екта землеустрою за власнi кошти.

У разi вiдмови вiдновити об'екти благоустрою MicTa розповсюджувач реклами
несе вiдповiдальнiсть за порушення Правил благоустрою на територiт Обухiвськот
мiськоi ради та в установленому порядку вiдшкодовуе завдану майну терйторiальноi'
громади майнову шкоду.

46. Вивiски чи таблички:
повиннi розмiщуватися без втручання у несучi конструкцiТ, легко демонтуватися, щоб не

створюваТи перешкОд пiД час робiт, пов'язаних з експлуатацiсIо та ремонтом булiвель i
споруд, на яких вони розмiщутоться;

не повиннi вiдтворювати зображення лорожнiх знакiв;
не повиннi розмiщуватися на булинках або спорудах  об'ектах незавершеного

будiвництва;

площа поверхнi не повинна перевищувати 3 квадратних MeTpiB.
Забороняеться вимагати вiд суб'сктiв господарювання ýудьякi док} ,l\ ,Iенти для

розмiщення вивiсок чи табличок, не передбаченi законодавством.
47. ,.Щемонтаж вивiсок чи табличок, розмiщених з порушенням вимог цих Правил,

здiйснюеться у разi:
припинення юридичнот особи або припинення дiяльностi фiзичнот особи  пiдприемця;
невiдповiдностi розмiщення вивiски чи табличкй вимогам щодо if розмiщеrп", 

"uдuп",у визначеннi, та архiтектурним вимогам, державним нормам, стандартам i правилам,
санiтарним нормам;

порушення благоустрою територiТ.
РОЗМiЩеНi вивiски чи таблички пiдлягають демонта} ку за рахунок коштiв юридичних

осiб або фiзичних осiб  пiдприемцiв, якими вони були встановленi. ,

Пiдрядник погоджуе проведення робiт в установленому ЁиFними нОрмЬтивно
правовими актами порядку. Заборонено виконання робiт iз.вЁтанgвленпlя iасобу
зовнiшньоi реклами без орлеру на роботи , землянi або iншi, що пdрушують поверхню

маркуванням iз зазначенням на KapKaci рекламного
зовнiшньоТ реклами, номера його телефону, дати



землi або iнших об'сктiв благоустрою, що с у власностi територiалыrоl громади( сквери,
газони, дорiжки, тротуари, пiдпiрнi стiнки, спортивнi,u д"rо"i майданчики, тощо).

48. Контроль за додержанням цих Правил iдiйснюе Виконавчий комiтетобухiвськоi
Micbkoi ради Киiвськоi областi та iншi органи вiдповiдно до законодавства.

49. Розповсюджувач реклами, зобов'язаний за вимогою Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоi областi протягоМ тижня надати ОЗР пiд розмiщення
соцiапьноi реклами. Соцiагlьна реклама розмiщуеться розповсIоджувачем безкоштовно . На
час розмiщення соцiагlьнот реклами розповсюджувач .uinu""cr"." 

"iд 
сплати за користування

мiсцем розташуванням ОЗР.

. 
КонтролЬ за звiльненням вiд плати розповсIод} кувача реклами за час розмiщення

соцtальноi реклами здiйснюе земельний вiддiл виконавчого koMiTeTy Обухiвсiкот Micbko1
Ради.

50. У разi порушення порядку розповсюдження та розмiщення реклами уповноваженаособа органу' який здiйснюе контроль за додержанням цих Правил, звертаеться до
розповсюджувача зовнiшньоi реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разi невиконання цiеi вимоги орган, який здiй.пrо.попrроп", подас iнформацiю
спецiально уповноваженому органу виконавчоi влади у сферi захисту прав споживачiв упорядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни. Пiсля закiнчення строку усунення
порушень Виконавчим KoMiTeToM Обу< iвськоi MicbKoT ради КиТвськоТ областi здiйЬнrосться
демонта} к озр , з наступним вiдшкодуванням коштiв, що витраченi на демонтаж за рахунок
за рахунок фiзичноi або юридичнот особи, яка незаконно розмiстила озр.

52.розповсюджувач зовнiшньот реклами, винний у порушеннi цих Правил, iнших
локальних нормативноправових aKTiB, несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством
украiъи та вiдповiдно до нормативноправових akTiB, якi прийнятi на територiт Обухiвськот
MicbKoT ради.
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Додаток l
до Правил розмiщення зовнiшньоi реклами у
населених пунктах Обухiвськоi MicbKoT ради

обухiвськоi мiськоi ради вiд 30.03.20l7 року J\b 4б621иI

Керiвнику робочого органу

p.N

зАявА
про надання дозволу на розмiщеI Iня зовнiшньоi реклами

Заявник
(для юридичноТ особи  повне найменування розповсюджувача

зовнlшньоl

Адреса заJIвника

реклами, лля фiзичноI  особи  прiзвище, iм'я та по батьковi)

(для юридичноТ особи  мiсцезнаход} кення, лля фiзичноi особи 

мiсце проживання, паспортнi данi)

Iдентифiкацiйний код юридичноi особи
або iдентифiкашiйний номер фiзичноi особи

Телефон (телефакс)

Прошу надати дозвiл на розмiщення зовнiшньоi реклами за адресою

(повна адреса мiсця розташування рекламного засобу)

строком на

(лiтерами)

Перелiк документiв, що додаються

Заявник

або уповноважена
ним особа

Секретар ради

(iнiцiа_llи та прiзвице)
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Додаток 2

До Правил розмiщення зовнiшньоТ реклами у
населених пунктах Обухiвськоi MicbKoT рали

рiшення ОбухiвськоТ MicbKoi РаДи вiд 30.0з.20l7 року лt! 4бб21_иI

Виданий

дозвIл
lla розмiшIення зовlliшrlьоТ рекл:rпrи

р. на пiдставi рiшення
(дата видачi)

(виконавчий орган сiльськоТ, селищноi, MicbKoT ради, дата i номер рiшення)

(лляюpидичнoТocoбиПoBненaймeнyвaнняpoзПoBсIoД)кyBaЧui@
фiзичноi

особи  прiзвище, iм'я та по батьковi)

(мicцезнаxoДження(мiсцеПpoжиBaння),нoмеpтелeфoнyr'.n

iдентифiкацiйний код (номер)

Адреса мiсця розташування рекламного засобу

Характеристика (в тому числi технiчна) рекламного засобу

(вид, розмiри, площа мiсця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет Micrm з.фрагментом мiсцевостi (розмiром не менш як 6
х 9 сантиметрiв), на якому планусться розтаiлування рекламного засобу

Ескiз з конструктивним

рiшенняц,r рекJI€IN,Iного засобу

Вiдповiдаrrьний за топогеодезичне знiмання

Керiвник робочого органу

Топогеодезичний знiмок мiсцевостi (М l:500)
з прив'язкою мiсця розташування реклЕlмного
засобу

м. п.
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвице)

Фотокартка мiсця

(пiдпис)

менш як б х 9 сантиметрiв)

(iнiчiа.гlи та прiзвище)

пiсля розташування на ньому

iнiцiапи, прiзвище

з t п| ФffJ,\шуz _/: ,W
Керiвник

С.М. Клочко



про обстеження мiсця

Ми, що пiдписалися нижче:

Щолаток 3

до Правил розмiщення зовнiшньоi реклами у
населених пунктах ОбухiвськоТ мiськоi ради

рiшення ОбухiвськоТ мiськоi ради вiд 30.03.2017 року
лlъ 466_2l_yI I

Акт
розмiщення обПекта зовнiшньо[  реклами

20 р.

( П.I .Б., п'осада) ...
Склаrrи цей Акт про те, що озР пропонуеться розмiстити:

(характеристика мiсця розмiщення ОЗР)
за адресою:

Зауважень з боку представникiв робочого органу немас (с, опис
зауважень)

Iншi вiдмiтки присутнiх пiд час обстеження

про розмiщення ОЗР( вiдмову у

що мають однакову юридичну силу,

Pj.,L{ 10 
3 0рrг lнАлOtl 

;

gЁ_illЁ l др ul cb,{ ot р
н пOчк 0

Клочко С.М.

Представник робочого органу рекомендус :

C.l,



ш;L

Додаток 4
до Правил розмiщення зовнiшньоi реклами у
населених пунктах Обухiвськоi MicbKoi рали

рiшення Обр< iвськоi MicbKoI  рали вiд 30.0з.20l7 року м 4б6_21_уI I

Базо Bl та
ль
пп

Вид об'сктiв зовнiшньоi реклами Одиниця
BllMipy

Базовий
тариф
(грн.)

l Щит, що cToiTb окремо 1подвi@
спарсниЙ подвiйниЙ); телевiзiйний екран, що cToiTb
окремо на землi

за 1м2

плоцi
l7,55

2 Щит, банер, панно, кронштейн на фасадi бrдинку заlм2
площi

поверхнi

реклами

l4,53

J Щит на тимчасовiй спорудi, парканi, rlа териrорiТ
буд. майданчика

заlм2
площi

поверхнi

реклами

| 4,5з

4 Лайтпостер, що cToiTb окремо на землi за lM2

площi
17,55

5 ЛайтпостеР, Що € складовою частиною па"iл"Иопу,
KiocKy на землi

заlм2
площi

17,55

6 Телевiзiйний екран на фасадi булiвлi заlм2
площi

поверхнi

реклами

14,53

7 тимчасова виносна спецiальна конструкцй на землi
або наземних об'ектах благоустрою( Йайданчиках)

заlм2
площi

17,55

8 конструкцiя на даху булинку (булiвлi), споруд" заlм2площi
поверхнi

реклами

l4,5з

9 Кронштейн на стовпi, опорi освiтлення, на Kioc* y заl
м2площi

l4,53

10 Тумба, об'емнопросторова конструкцi", що .rо'Ь
окремо на землi

заl
м2площi

l7,55

1l пневмостенд, повiтряна куля, якi використовуються
для рекламоносiiЪ

зd
одиницю

пОятдесят

неоподаткованих
MiHiMyMiB

| 2 Елемент благоУстрою, сПорУДа' Урна, ла"а, iншi '

елементи зовнiшнього благоустрою, якi встановленi
на землi i використовуються як рекламоносii

заl
м2площi

l7,55

lз прапор, парасоля, намет, якi розмiщенi на зеrпi i
використовуються як рекламоносiI

за1
м2площi

17,55

| 4 Художньопросторова композицiя (зеленi
насадження, фiтокомпозицii, тощо), якi
використовуються як рекламоносiТ, на землi
Такий же об'скт ЗР на будинках, спорудах

заl
м2площi

/ l,

17,55

14,53

15 Транспарантперетя)t(ка на вулицi l
м2площi

за l7,55

16 Рекламна констр),кцiя, що перемiцусться фiзичною за день l п'ятдесят

Ё\
l; , I .

\  кодз5i61650 
,/ _+ ,

Ф.б#



особою неоподаткованих
MiHiMyMiB

l7 Аулiо рекламна акцiя з використанням мiського
середовища

 без перемiщення по MicTy
 з перемiщенням по Micry

за день

двадцять п'ять

п'ятдесят
неоподаткованих

MiHiMyMiB
18 рекламна акцiя з демонстрацiето зразкiв продукцiт

 без перемiщення по MicTy
 з перемiщенням по MicTy

за день

двадцять п'ять
п'ятдесят

неоподаткованих
MiHiMyMiB

С.М. КлочкоСекретар ради
,i:y, Г',иrt'Вr" С/
'\  ýlt iДф 3 0РИГ l НАЛOМ :

\ [ рiнг,гтдр шiсьt{ 0l

/Мочно С,!,



Р,Р,;Ь

[ одаток 5

до Правил розмiщення зовнiшньоi реклами у
населених пунктах Обухiвськоi MicbKoi рали

рiшення Обуr< iвськоi MicbKoT ради вiл30.03.20l7 року ЛlЪ 4бб_21_УI I

кориryючi коефiцiснти.базового тарифу у залежностi вiд зони розмiщення озр

Характеристика
зони

Перелiк основних вулиць вимоги обстеження Коефiчiент

Зона I

Щентрdльнi вулицi

MicTa

вул. КиТвська з J',lb l03 по Nq

170

вул..Каштановаз} Ф4(
мiкрорайон Лiкарня),

до N9 б8

вул. КиТвська з Jф l по J\Ъ

l03, вул.А.Ма.гlишка з Jф 1

по Jф 10, вул.Чумацький
шлях, пров.Заволський.

В зонi I  повнiстю зберiгаеться
архiтектурнопросторова
структура, що iсторично
складаJIася. Розмiщення ОЗР
можливе за Комплексною
схемою розмiщення

з,0

2,0

?ý

Зона I I

Включае ocHoBHi
в'iЪднi та об'iЪднi
магiстра_пi

Вiдрiзок в'iЗдноТ дороги до
MicTa з КиIвського напрямку
вiд перехрестя

Об'iЪдна дорога навколо
MicTa (КиТв  Знамянка) вiд
авто розв'язки (в районi
авто заправки KWOG> > ) до
авто розв'язки , вул.

Загреблi
Промзона. Вiд авто

розвОязки (в районi авто
заправки KWOG> ) напрямок
м.Украiнко, до знаку про
закiнчення населеного
пункту.

в зонi I I  можливе i доцiльне
розмiщення типових та
спецiальних конструкцiй.
розмiщення озр можливе за
комплексною схемою

розмiщення

2,0

2,0

2.0

Зона I I I

Включае територii
iнших житлових
вулиць

Мiкрорайон Яблуневий,
iншi мiкрорайони та
вулицi

в зонi I I l можливе iдоцiльне

розмiщення типових та iнших

рекламних конструкuiй.
розмiцення озр можливе за
комплексною схемою

розмiщення.

1,5

згiдн0 3 0ригlнАлOм
сЕкрЕIАр i4 iIbHOT рдди

кЛOЧf{ O C.lr{  . ,И,
С.М. Клочко



.Щодаток 6

До Правил розмiщення зовнiшньоi реклами у
населених пунктах Обухiвськоi MicbKoT ради

рiшення ОбухiвськоТ мiськоi ради вiд 30.0З.2017 року ЛЪ 4б621УI I

порядок визначення розмiру плати за тимчасове користування мiсцями розмiщення об'ектiв
О3Р на територiТ населених пункгiв ОбухiвськоТ MicbKoT ради

1. Передбаченi в цiй таблицi коефiцiенти застосовуються вiдносно до мiсць розташування
обектiв зовнiшньоi реклами (налалi озр), якi перебувають на територiТ зазначеноТ вулиui,
yMoBHd межа якоI  проходить в l0 м за лiнiею забудови.
2. Плата за право тимчасового користування мiсцями розмiщенrlя об'ектiв зовнiшньот
реклами, що перебувають у комунальнiй власностi територiальнот громади склада€ться з
базових тарифiв(додаток З ) та коригуючого коефiцiснта (додаток 4), на якi послiдовно
перемножустьсябазовийтариф,заформулою: П =  Б х S х К
Б  базова BapTicTb за мiсяць за один квадратниЙ метр, згiдно з додатком 4;
s  площа мiсця розташування рекламного засобу. Визначасться як сума площ
горизонтаJIьноТ проекцii рекламного засобу Не це мiсце та прилеглоi дiлянки
завширшки 0,5 м за периметром горизонт€LльноТ проекцiТ цього засобу;
К  коефiцiент мiсцезнаходженНя обlскта за зонами, що з€tзначенi у додатку 5;
3. Розповсюджувач зовнiшньот реклами не звiльня€ться вiд плати за право тимчасового
користування мiсцями для розмiщення об'ектiв зовнiшньот реклами при вiлсутностi озр або
вiдсутностi iнформачiт на ньому.
4. Площа мiсця розташування рекламного засобу визнача€ться як сума площi горизонтальнот
проекцii рекJIамного засобу на це мiсце та прилеглоi дiлянки завширшки 0,5 метра за
периметром горизонтальнот проекцii цього засобу. !ля неназемного та недахового
рекламного засобу плоtца мiсця лорiвнюе.площi вертикальноi проекuiт цього засобу на уявну
парirлельну Iй площину.
5. У випадку розмiщення рекламоносiiв складноТ конфiгураrrii розрахунок сплачуваноi площi
здiйснюсТься у межах описанОго прямокутника (зовнiшнi габарити).
6. РозповСюджувач реклами зобов'язаний за вимогою Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоi областi протягом тижня надати оЗР пiд розмiщення соцiальноТ
реклами. Соцiальна реклама розмiщусться розповсюдх{ увачем безкоштовно . На час
розмiщення соцiальнот реклами розповсюджувач звiльнясться вiд сплати за користуванням
мiсцем розташуванням ОЗР.
7. Розмiр плати за розмiщення iншот соцiальнот iнформаuii визttачарться iз застосуваI { ням
пiльгового коефiцiснту 0,5.
8. При пiдрахунку площi рекламоносiя плата за неповний квадратний метр береться як за
повний.
9. .Щля н€вемних об'сктiв зовнiшньоТ реклами Ббазовий тариф розрахований виходячи з
BapTocTi використання землi на умовах оренди, з урахуванням: середньоТ нормативноТ
грошовоi оцiнки землi у рiзних зоI lах на територiТ MicbKoT ради  гривеrIь за один квадратний
метр; мiнiмальноТ ставки орендноi плати за використання землi у розмiрi 3%  на piK вiд
нормативноТ грошовоТ оцiнки землi, що установлена ПодатковиN{ ,..,".кодексом
Украiни(585,| 7хЗО/о: 17,55) . ,, , '

10. [ ля об'ектiв зовнiшньоi реклами, що розмiшlуються на дахах булiвель комунальноТ
власностi, на булiвлях та iнших об'сктах нерухомого майна комунальн9i qласностi Б:базовий
тариф розрахований виходячи з середнього розмiру оренднот платti За tsикористання
нерухомого майна комунальноТ власностi у лоброму cTaHi, яка становитi . Середнiй розмiр
орендноi плати за об'скти нерухомого майна комуналыrот власностi обчислено на пiдставi



МетоДики обчислення орендноТ плати за використання об'ектiв нерухомого майна на
територii ОбухiвськоТ мiськоi радио Iцо затверджена рiшенням MicbKoT рали( 60,55 х | 8 Yо :
14,53, де 18%  ставка орендноТ плати за нерухоме майно комерuiйного використання) .

ir. До кожного договору на тимчасове
зовнiшньоi реклами додаеться розрахунок
частиною договору.

Секретар .ll lДгl0 3 0Р} lГiНАЛOFl:
С.М, Клочко

використання мiсця для розмiщення об'скта
плати за розмiщення ОЗР, який е невiдсмною

cEHPEIA

нлсlч,t0

} ,li tbilOi р

с.



Додаток 7

до Правил розмirrlення зовнiшньоТ реклами у
населених пунктах Обухiвськоi мiськоi ради
рiшення Обухiвськоi MicbKoT ради вiд
30.0З.2017 року М 4бб21УI I

ЛистпогодженI Iя за запитом робочого органу

l. Власник мiсця розташування рекламного засобу або уповноважений

ним орган (особа)

(лля юридичноТ особи  повI Iе найменування, пiдпис керiвника,

2. На вимогу робочого органу:

ОргаН безпеки рухУ разi розмiщення зовнiшньоТ реклами на перехрестях, бiля
лорожнiх знакiв, свiтлофорiв, бiля дорожнiх переходiв та зупинок траI { спорту загаJчьного
користування

(пiдпис уповноваженоi особи)
прiзвище)

(iнiцiали та

3.I_{ ентральний або мiсцевий орган виконавчоТ влади у сферi охорони культурноТ
спадЩини та об'ектiв природнозаповiдного фонду у разi розмiщJння зовнiшньоТ реклами
на пам'ятках icTopii i архiтектури та в межах зон охорони пам'яток нацiонального або
мiсцевого значення, у межах об'сктiв природнозаповiдного фонду

(пiдпис уповноваженоi особи)
прiзвище)

утримувач iнженерних комунiкацiй у разi
охоронних зон зtвначених комунiкацiй

(iнiцiали та

розмiщення зовнiшньоТ реклами в межах

додаток:
топогеодезичниЙ знiмоК мiсцевостi ( М l:500) з прив'язкою до мiсця роlташуванщ ОЗР;
фотокартка або комп'ютерний макет мiсця (розмiром не менш glyjТrrx 9 iB), на
якому планусться розташування рекламного засобу;

основн1

ýж;:
мереж.



(пiдпис уповноваженоi особи)
прiзвище)

(iнiчiали та

(iнiцiали та

Строк дii дозволу з

Продовжено з

Продовжено з

Продовж9но з

Керiвник робочого органу

до

прiзвище)

Керiвник робочого органу

прiзвище)

м.п.

(пiдпис)

м.п.

(пiдпис)

iдР tt i(,l,f{ 0[  Р

(iнiцiали та

* од ЭSТбl65О,.$



p,N

Видана розповсюджувачу зовнiшньоi реклами

wib
Додаток 8

до Правил розмiщення зовнiшньоi реклами у
населених пунктах ОбухiвськоТ мiськоi рали
рiшення ОбухiвськоТ MicbKoi ради вiд
30.03.20l7 року Л}  4б621_УI I

довIдкА

(для юридичноТ особи  повне найменування,

фiзичноТ особи  прiзвиrце, iм'я та по батьковi)

про те, що вiд нього разом

(вхiдний номер,дата ресстрацiТ в журналi peecTpauiT заяв та дозволiв на розмiщення
зовнiшньоi реклами)

одержано TaKi документи

\

(перелlк документlв lз зазначенням cTopiHoK i к iлькостi
примiрникiв)

для

iз заявою

Представник виконавчого KoMiTeTy

,4:= ] * "_< : :
f/ ,l КР A/H,rr
)'.r '/ ._]

Секретар ради 3 0риг | нАл0} "i

(iнiцiали та прiзвище)

С.М. Клочко

(пiдпис)

.el

сЕкрЕтАр

к лOчf{  0

({

,: t

W
( i,''л

lдентифiк.iцiйний1
код ý51 ý'1 650 i4itbilt)i рАд
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Додаток 9

до Правил розмiщення зовнiшньоТ реклами у
населених пунктах Обухiвськоi MicbKoi рали
рiшення Обухiвськоi MicbKoT ради вiд
30.0З.20l7 року ЛЪ 46621УI I

Акт
про проведенllя демонтажу спецiальн их конструкцiй(( )) 20_ р.

Ми, що пlдписшIися нижче:

( П.I .Б, посада) ...
Склали цей Акт про те, що
працiвники

здiйснили демонтаж спецiальноТ конструкцiТ

(характеристика демонтованоТ конструкцii)
за адресою:
на пiдставi рiшення виконавчого KoMiTeTy OOy* i* "* 'r' r* 'r' рuл,вiд Nq_
на пiдставi акта обстеження мiсця ОЗР вiд
спецiа_пьна конструкцiя пiсля демонтажу знаходиться у

cTaHi:

м

на пiдставi таких документiв:
 заявИ про повернення демонтованих спецiа_llьних конструкцiй;
 документа, що пiдтверлжуе оплату витрат, пов'язаних з демонтажем спецiа_пьних
конструкцiй та ix зберiганням;
 документа, що пiдтверджуе право осоЙ одержати демонтованi спецiальнi конструкцii.
ПретензiТ та зауваження з боку власника демонтованоI  конструкцiТ (якщо BiH присуiriИ п;д
час проведення

лемонтажу)
Зауваження з боку представникiв iнших
органiзацiй

Iншi вiдмiтки присутнiх пiд час проведення демонтажу

l прим.

3 0риг l нАд
сЕкрЕ IA р

клOЧft0
i{ ,i tt ilOi t

с.

С.М. Клочко
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журнАл
реестрацii з{ UIв та дозволiв на розмiщення об'сктiв зовнiшньоi реклами

а

цlини
и

номер
зiUIви

подан
ня

[ ата Кiлькiст
ь

cTopiHoK

у
поданих

докумен
тах

Для
юридичноi

особи: повне ,

найменування

Пiдпис
особи,
на яку

покладе

но

реестрац
iю заяви

!ата
прийняття

рiшення
про

встановле
ння

прiоритету
заявника
на мiсце

]РОЗТаШУВа

ння
, рекламног

!ата i

номер
видачi

дозволу
на

розмiще
ння

зовнiшнь
оТ

реклами,
TepMiH,

на який
видано

дозвiл,
дата i
номер

рiшення
про

вiдмову

у
наданнi

дозволу

Результати

розгляду
з€UIв на

продовження
TepMiHy лiТ

дозволу або

переоформле
ння дозволу

мiсцезнаходж
ення та

iдентифiкацiй
ний код.

.Щля фiзичноТ
особи:

прiзвище, iм'я
по батьковi,

паспортнi данi
i о засобу,

i про

iпродовжен
in"
i термlну,

]  на який
l встановле

iHo
J

lзазначений
i прlоритет,
j  або про

i вlдмову у
l його

i встановле
i.

нн1

lBlq

С.М. Клочко

зг lдн0 з 0риг lнАл()i.i

c8ilJtý

} iл0 ч

l,bt{ ()i
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ТИПОВИЙ ДОГОВIР Л}

на тимчасове користуваI I I Iя пriсцем розпriщеlrlIя зовнiшttьоТ реклами

rl,gл t

який дiс на пiдставi Закону

однiеi сторони, та юридична

м.Обр< iв.

Виконавчий KoMiTeT обухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоI  областi,
Украihи кПро мiсцеве са]чIоврядування в yKpaiHi>  в особi

р.

,з
особа

rВ

особi

_, що дiе на пiдставi

або фiзична особапiдприемець, зареестрована згiдно Свiдоцтва про державну реестрачiю
фiзичнoioсoбипiдпpиeмця]фBiДp.,yпoДt} лЬшoМy
< розповсюджувач зовнiшньоi реклами> , з другот сторони, уклали uей ,щоговiр про подане
нижче:

1.Предмет .Щоговору

1.1. У вiдповiднОстi дО дозволУ Ns_ вiдl_ на розмirrдення зовнiшньоТ реклами,
виданого робочим органом на пiдставi pi.err" ur* * uuro.o KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT

ради Nл_ вiд , Робочий орган надае Розповсюдж} rвач), зовнiшньоТ реклами у
користування мiсце лля розмiщення зовнiшньот реклами, на TepMiH та на умовах,
визначеними даним .Щоговором.

1.2. .щане рiшення е пiдставою для розмiщення Розповсюджувачу зовl.tiшньот реклами озр i
виконання робiт, пов'язаних iз розташуванням рекламного засобу.

1.3. Мiсце розташування рекламного засобу: MicTo обухiв(село Тuц.пr* r,
Ленди).

2. TepMiH дiТflоговору

2.1 !оговiр дiс з "_" 20_ р. до "_" 20_р,.

2.2 Щiя договору може бути продовжена за зверненням розповсюдж\ rвачем зовнiшньоi
реклами шляхом укладення додаткового договору.

3. Порялоlt розрахуllк iв.

3.1. Розмiр плати за користування мiсцем, яке надано
складае:

користування QаiIим
i . ,: .\ . 

]I  i'\
. t, t.\

коп. на мlсяць.', 
(] ''.!,.

[ # ltr
грн.

договором,

((_))



Розрахунок додаеться (Додаток ).

з.2.з дня укладання цього.щоговору Розповсюджувач зовнiшньоi реклами самостiйно без
отримання рахунка щомiсячно вносить плату в розмiрi, перелбаченому п. З.1. цього
.Щоговору за користування мiсцем за Щоговором платежем до 25 (двадцять п'ятого) числа
мiсяця, що с наступним заякий здiйснюсться оплата, шляхом перерахування через банкiвськi
установи вiдповiдних коштiв до мiського бюджету на вказаний в п.3.7. рахунок.

3.3. ЩомiСяця, дО 5 (п'ятогО) числа мiсяцЯ наступноГо за здiйсненням оплати надавати
робочому органу iнформацiю про перерахування коштiв до бюдrкету (копiю платiжного
ДОРУЧеННЯ З ВiДМiТКОЮ банку, що обслуговуе розповсюджуваru.оurirппьоI  реклами) .

3.4. Розмiр плати за тимчасове користування мiсцем розмiщення реклами може бути змiнено
у випадку змiни методики розрахунку; у випадках, передбачених Порядком визначення
розмiру плати за користування мiсцями, якi перебувають у комунаJIьнiй власностi та
надаються розповсюджувачам зовнiшньоi реклами для розташування спецiальних
конструкЦiй, затверДженомУ рiшенням виконавчОго KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради; в
iнших випадкulх, передбачених законодавством УкраТни. Перерахунок плати здiйснюсться з
моменту затвердження таких змiн.

з.5. Змiна розмiру плати за тимчасове користування мiсцем розмiщення реклами
здiйснюеться шляхом внесення змiн До додатку до даного !оговору. У разi встановлення
на законодавчому piBHi коефiчiентiв iндексачii грошовот оцillки землi, в обовrязковому
порядку перегляда€ться розмiр плати за користуваI Iня земельними дiлянками 
мiсцями для розмiщення наземних об'сктiв зовнiшньот реклами шляхом внесення змiн
у дiючi договори.

з.6.у разi виникнення заборгованостi у Розповсюдхсувача зовнiшньот реклами з оплати за
користування мiсцем розташування рекламного засобу бiльше нiж за l мiсяць, Робочий
орган мае право в бульякий момент скасува:ги дозвiл на мiсце розташування рекламного
засобУ без попередженнЯ користувача. У тЪкому разi клами
зобов'язаний в повному розмiрi сплатити кошти за весь перiод прострочення платежiв.

4. Права та обов'язкrl cTopirl

4.1.Обов'язки Користувача:

4.1.| , Письмово повiдомляти Робочий орган

розрахунковi рахунки тощо).
про змiну реквiзитiв (адреса, телефони,

4.| ,2. Своечасно та в повному обсязi сплачувати плату за тимчасове користування мiсцем для
розмiщення зовнiшньоi реклами у термiни та на умовах, визначенi uим{ оговором.

4.1.з. Пiсля оформлення дозволу на розмiщення зовгliшньот реклами Розповсюджvвач
зовнiшньот реклами зобов'язусться укласти з Робочим органоrи До.о"ф np 

"allifr 
u

користування мiсць лля розмiщення рекламного засобУ на TepMiH лiТ отриман9fо дозЁолtу. '\

il
4.| .4. Розповсюджувач зовнiшньоiреклами зобов'язаний утримувати мiсце д.ilя розМiщення
зовнiшньоi реклами та прилеглу територiю в н.lлежному caHiTapнoмy,u есrет"чному cTaHi.

] ;

* * tii; ;



4.1.5. Пiсля розмiщення рекламного засобу Розповсюджувач зовнiшньот реклами У
п'ятиденний строк зобов'язаний подати Робочому органу фотокартку мiсшя розташування
рекламного засобу (розмiром не менш як б х 9 см).

4.| .6. У разi змiни мiстобулiвноi ситуачii, проведення реконструкцiТ, ремонту, булiвничтва на
МiСЦi розташування рекламного засобу, якi зумовлюють необхiднiсть змiни мiсця
розтаrI rування рекламного засобу, здiйснити демонтаж рекламного засобу за власний
рахунок.

4.| .7. Розповсюджувач зовнiшньоi реклами зобов'язаний забезпечити засiб зовнiшньоi
реклЕl] \4и маркуванням iз зазначенням найменування розповсюджувача зовнiшньоi реклами,
номера його телефону, дати видачi дозволу та строку його дiТ.

4.1.8. Використовувати мiсця за цiльовим призначенням вiдповiдно до даного flоговору та
ПравиЛ розмiценНя зовнiшнЬоТ рекламИ у населенИх пенктаХ ОбухiвсьКоТ мiськоi рали (

надалiПравил).

4,| .9. Вiдшкодовувати у повному обсязi шкоду, що заподiяна мiсцю розмiщення зовнiшньоТ
рекJI I Iми з вини Розповсюджувача зовнiшньоТ реклами.

4.1.10. У разi самостiйного або вимушеного демонтажу спеuiальних конструкцiй на мiсцях,
отриманих для корисТування за циМ,Щоговором у семиденний TepMiH письмово повiдомити
про ДеМонтаж Робочий орган i провести передачу мiсця Робочому органу згiдно з Актом
прийманняпередачi.

4.1.1 1.ВiдшкодОвуватИ у повномУ обсязi витрати, понесенi пiдприсмством за проведений
демонтаж i зберiгання спецiальних конструкцiй, у випадках, передбачених в Правилах.

4.| .12. Не здiйснювати переобладнання або реконстРукцiю наданих в користування мiсць та
спецiальних конструкцiй без письмовоТ згоди Робочого органу.

4.1.1з. Утримувати мiсця лля розмiщення зовнiшньот реклами згiдно з вимогами правил та
НОРМ ПожежноТ безпеки, забезпечити виконання норм i правил техttiки безпеки,
МiСТОбУлiвних, санiтарних норм та Правил благоустрою на територii населених пунктiв
Обухiвсъкоi MicbKoi ради..

4.| .| 4. Утримувати спецiальнi конструкцiТ у належному технiчному cTaHi iз забезпеченням
НегаЙного вiдновлення пошкоджених конструкцiй, iз замiною пошкоджених рекламних
сюжетiв, своечасним оновленням зовнiшнього вигляду рекламних засобiв та рекламних
сюжетiв.

4.1.15. Не Допускати розмiщення спецiальних конструкцiй з пошкодженими рекламними
сюжетами строком бiльш нiж один кЕrлендарний день на мiсцях, переданих у користування
За [ОГОвором. У разi тимчасового невикористаннi робочоТ площини спецiальноТ конструкцiТ,
ПРОТЯГОМ З (трьох) календарних дrliв забезпечити ii фоновим покриттям голубого кольору.

4.1.16. На замовлення Робочого органу надавати на безкоштовнiй ocHoBi робочi площини
спецiальних конструкцiй для розмiщення соцiагlьноi рекламнот iнформалiт, у тз. плакатiв з
iнформаuiею за тематикою органiв мiсцевого самоврядування згi* lо,зhраБилаЙцi; ,.,,

4,1.17, Протягом строку, визначеного письмовим попередх< еннягtt fiобочбtggРгану,lуфнути
виявленi недолiки. j, 'l



4.1.18. Звiльнити i повернуги Робочому органу мiсця у н€rлежному cTaHi та у порядку,
визначеному роздiлом 5 даного .Щоговору.

4.1.19. Розмiщувати зовнiшню рекJIаму вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи < Про рекламу>
та Правил розмiщення зовнiшньоi реклаlrли у населених пунктах Обухiвськоi мiськоI  рuд".

4.2.Права Розповсюджувача зовrtiшньоi реклами:

4.2.| . ВимагатИ вiд РобочОго органУ виконаннЯ зобовоязаНь по даноМу [ оговору, а також
дотримання вимог чинного законодавства Украiъи з питань реклами.

4.2.2. Використовувати наданi йому мiсця для розташування на них спецiitльних
КОНСТРУКЦiЙ З ЛОтриМанняМ положень !оговору та Правил розмiщення зовнiшньоТ реклами
на територii MicbKoT ради.

4.2.з. Розповсюджувач зовнiшньоi реклами мас право на внесення у лозвiл змiн у випадку
виникнення потреби у змiнi технологiчноТ схеми рекламного засобу. Ще право реалiзовуеться
впродовЖ дiТ ДоговОру шляхом звернення до Робочого органу iз письмовою зtUIвою у
довiльнiй формi, до якот додасться технiчна характеристика змiн у технологiчнiй cxeMi
рекламного засобу, фотокартка рекламного засобу та ескiз iз конструктивним рiшенням.

4.2.4. У разi змiни мiстобулiвноi ситуацiТ, проведення реконструкцiТ, ремонту, будiвництва на
MicUi РОЗташування рекламного засобу, якi зумовлюють необхiднiсть змiни мiсця
розташування рекламного засобу, отримати вiд Робочого органу iнформачiю про iнше
рiвноцiнне мiсце розташування рекламного засобу.

4.3. Обов'язки Робочого органу:

4.3.1. !отримуватись умов даного .Щоговору, вимог чинного законодавства УкраТни з питань
реклами, Порядку розмiщення зовнiшньоТ рgклами на територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT рали.

4.з.2. У разi змiни мiстобулiвноI  ситуачiI , проведення реконсТрукцiт, ремонту, будiвництва на
МiСЦi рОзтаllтування рекламного засобу, якi зумовлюють необхiднiсть змiни мiсця
розташування рекламного засобу, у семиденний строк повiдомити про це Розповсюджувача
зовнiшньоi реклами.

4.з.з, У десятиденний строк з початку змiни мiстобулiвноТ ситуацii, реконстРУкцiТ, ремонту,
будiвництва надати Розповсюдж} rвачу зовнiшньоi реклами iнформаuiю про iнше рiвнОцiнне
мiсце розмiщення зовнiшньоТ реклами.

4.з.4. За 3 (три) робочих днi письмово повiдомити Розповсtоджувача зовнiшньоi реклами про
HaMip примусового демонтажу спечiальних конструкuiй.

4.3.5. Не надавати мiсця, переланi РозповсюцЖ} zвач} z зовнiшньоТ реклами, в користування
iншим особам протягом строку дiТ даного !оговору.

4.4. Робочий орган ма€ право ,'l .,'., ' ,

'/ ' |  ,,, ,

4.4.1 . Вимагати вiд РозповсюДжувач зовнi шньоТ реклами лолерп,ан'fi я'Ьи м ог чи ц ногý'
законодавства про рекламу та виконання зобов'язань, передбачених Лим .ЩоговOроп,t Ьа '

правилами розмiщення зовнiшньоi реклами на територii Обухiвськоi\мiськоiради, ,' 
,,'".,' ,', '  ,', ,

4.4.2.Здiйснювати контроль за дотриманням Розповсюджувачем зовнiшйьоi'реклtiп.i.рtl u"ro.
чинного законодавства про рекламу та умов даного [ оговору.



4.4.З. Проводити обстеження мiсця розмiщення протягом всього строку дiТ цього Щоговору.

4.4.4. Звертатися до виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради з пропозицiями щодо
СКаСУВання виданого Розповсюджувачу зовцiшньоi реклами дозволу у випадках,
ПеРеДбачених цим,,Щоговором та Порядком розмiщення зовнiшньоТ реклами на територiТ
ОбухiвськоI  мiськоi ради.

4.4.5. Вiдмовитись вiд цього Щоговору в односторонньому порядку без будьяких
компенсацiй Розповсlрд} < увачевi зовнiшньоi рекла} ци, органiзувати здiйснення демонтажу
конструкцii за рахунок Розповсюджувача зовнiшньоI  реклами зовнiшньоТ реклами у разi:

4.4.5.1. коли TepMiH дiТ лозволу закiнчився i не був продовжений;

4.4.5.2. коли технiчний стан конструкцii створюе загрозу життю або злоров'ю людей таlабо
заподiянню шкоди (майновоi чи немайновоТ) TpeTiM особам, rчо пiдтверджусться вiдповiдним
актом, складеним Робочим органом;

4.4.5.3. коли технiчнi характеристики конструкцiТ та мiсця його встановлення не
вiдповiдають виданому дозволу;

4.4.5.4. коли Розповсюдж} rвач зовнiшньоТ реклами прострочив оплату за користування
мiсцем для розмiщення обоекту зовнiшньоi реклами бiльше нiж за l (один) мiсяць при yMoBi
вiдсутностi претензiй у Розповсюджувача зовнiшньот реклами зовнiшньот реклами щодо
правильностi нарахування плати за користування мiсцем лля розмiщення рекламного засобу
або вiдсугностi у нього переплати;

4.4,5.5. якщо протягом 3 (трьох) робочих днiв з моменту направлення Робочим органом
письмового повiдомлення про змiну мiстобулiвноТ ситуацiТ Розповсюдяс)rвачем зовнiшньоi
реклами самостiйно не був проведений демонтаж спецiальноi koHcTpykuiT, яка встановлена
на мiсцi запланованого проведення ремонту, реконструкцiт, булiвництва;

4.4.5,6. В iнших Випадках, передбачених цим.Щоговором та чинним законодавством Украiни.

4.4.5.7, невиконання Розповсюджувачем зовнiшньоТ реклами вимог письмових попереджень,

4.4.6. ВЬДнОсторонньому порядку змiнювати тарифи, у порядку, перелбаченому чинним
законодавством.

4.4.7. Використовувати на пiдставi договору з Розповqюдж} rвачем.зовнiшньоi реклами
робочi площини спецiальних конструкцiй для розмiщення соцiальноТ рекламноТ iнформачii, у
т.ч. плакатiв з iнформацiею за тематикою MicTa на безкоштовнiй ocHoBi, згiдно з Правилами
РОЗМiщення зовнiшньоi реклами у населених пунктах ОбухiвськоТ MicbKoT ради.

5. Вiдповiдальнiсть cTopiн.

5.1. Bci спори, що виникають мiж сторонами по даному Щоговору, вирiшуються шляхом
ПеРеГОВОРiв. У випадку недосягнення згоди спiр вирiшу€ться у порядку; Ьизначеному
законодавством УкраТни. 
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5.2. Вiдповiдальнiсть за технiчний стан реклаJ\ .rних засобiв, порушецilя вимог технiй безпеки
пiд час розташування та експлуатацiI  рекламних засобiв несе Розпо$сюцlitувач зовнJЙ,цьоТ

реклами згlдно lз законодавством.

б. Внесення змiн та доповнень до Щоговору.

/ ).

Дý;

у,



порядок розiрвання Щоговору.

6.1. Змiни та доповнення до даного rщоговору вносяться шляхом укладання додаткових
договорiв, якi е невiд'емною частиною даного,Щоговору.

6.з.у випадку недосягнення згоди мiж сторонами згоди щодо нового мiсця розташування
рекламного засобу, що було зумовлено змiною мiстобулiвноТ ситуацii, проведенням
реконструкцii, ремонту, булiвництва на мiсцi розташування рекламного засобу.Щоговiр
пiдлягае розiрванню. В цьому випадку [ оговiр uuuо,ч.r".я рьзiрваним з моменту письмового
повiдомлення про ue Розповсюджувачем зовнiшньотреклайи Робочого органу.

6,4. Несплата платежiв протягом одного мiсяця з дня закiнчення строку платежу с пiдставою
для дострокового розiрвання !оговору. !оговiр вва} каеться розiрваний з моменту отримання

,Щоговору.

6.5. У випадку порушення

повiдомлення Робочого органу про розiрвання

п. 1.1 { оговору, а саме

г ,,
видано дозвiл, р{ овам дозволу, Робочий орган надас l0 днiв для усунення невiдповiдностей,
про що письмово повiдомляс Розповсюджувача зовнiшньот реклами. Я* що протягом 10 днiв
з моменту отримання повlдомлення невiдповiдностi
не усунуто, Щоговiр вважаеться розiрваним.

6.6. Строк дii.щоговору може буги продовжено у випадку продовження
розмiщення зовнiшньот реклами. Зазначенi змiни здiйснюtоться шляхом
додаткового договору.

строку лiТ лоз"оп, ,,u

укладання

6.7. Bci угодИ та договоРи, якi були пiдпИсанi дО укладаннЯ даного !оговору i безпосередньо
стосуються предмету останнього, втрачають юридичну силу з моменту пiдписання
Сторонапли даного !оговору. 

(_

6.8. !аний !оговiР та.ЩодатоК 1 до ньогО складенО в 2х примiрниках, якi мають однакову
юридичнУ силу та розподiляЮться по одномУ примiрникУ Для кожноТ Сторони.

6.9. Про змiну юридичнот адреси та lабо реквiзитiв сторони зобов'язанi повiдомити в З 
денний TepMiH.

6.10. Щаний Щоговiр припиняс cBoto дiю:

6.10.1. Зазгодою cTopiH;

6.10.2 У зв'язку з закiнченням строку лiТ fоговору;

б,10.3. У випадку припинення дiяльностi однiеТ iз cTopiH !оговору без правонаступництва;

6.10.4. У разi, якщо мiсце надане в користування за даним !оговором, вибуло з
комунальноi власностi i 1шн и не отримав згоди на подальше
користування цим мiсцем з новим власником та вiдмовився вiд .апрьпо"ованого Робочим
органом iншого рiвноцiнного мiсця;

6.10.5. У разi змiни мiстобулiвноТ ситуацii, проведення реконструкчiТ, ремонту, :

будiвництва на Micчi розташування рекламного засобу, .чо .уrоппюе необхiднiй змiни
мiсця розташування рекламного засобу та вiлмови Розповсtодж} rвача зовнiшньоi реклрми вiд
запропонованого Робочим органом iншого рiвноuiгlного мiсця;

J)1



6.10.6. У випадку дострокового односторонЕього розiрвання дii,Щоговору.

6.10.7. Розмiщення зовнiшньоТреклами з порушенням вимог п.2 ст.lб Закону Украiъи
кПро реклчlп,lу);

б.10.8. Невикористання безперервно протягом шести мiсяцiв мiсця_розмiщення орз
Розповсюджувачем зовнiшньоТ реклами;

6.10.9. Вiдсугнiсть оплати РозпЬвсюджувачем зовнiшньоТ реклами коштiв, передбачених
роздiлом 3 даного.Щоговору за користування мiсцем та земельною дiлянкою, протягом 3
(трьох) йiсяцiв поспiль.

6.11. Сторони вважаються повiдомленими за допомогою поштового зв'язку
(рекомендовatним листом) або отриманням письмового повiдомлення стороною за пiдписом
уповноваженот на це особи.

6.12. Сторони пiдтверджують лостовiрнiсть iнформацii, наведеноi у роздiлi 7 даного
щоговору,  кожна у свотй частинi реквiзитiв сторони.

Додатки

l. РозрахУнок плати за тимчасОве користУвання мiсцем розмiщення зовнiшньоТ реклами у
вiдповiдностi до п.3.1. Щоговору.

7. Адрес" i Реквiзити cTopiH

Виконавчий KoMiTeT ОбухiвськоТ

MicbKoi ради Киiвськоi областi

Розповсюд} кувач зовнiшньоТ реклами

м. Обухiв, вул..
3 0риг l нАл()lь,л

рАди1,4itbilOi

C.l.{ .
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