
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА' YrTXTBC •• 
А'Іи ЬКОІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про Порядок РОЗМЇщеННJI об'ЄkТів 
ЗОВНЇlШІЬої реклами у м. Бровари. 

l 

. Р~згля~mи подання відділу містобудувaинJI та архітектури Броварської 
МlСЬКОI ради ВІД 22.11.05. Ни 337, про ПОРJIДок розміщення об' єктів зовнішньої 
реклами у м. Бровари, з метою приведеНИJI в порядок розміщення об'єктів 
зовнішньої рекл8Щf у м. Бровари, керуючись Законами Уh.-раїни "Про 
рекламу" (в редакції Закону Украіни "Про внесеНИSI змін до Закону України 
"Про рекламу" від 11.07.2003 Ни 1121-1У), "Про охорону культурної 
спадщини", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", 
ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та 
залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану" та постановами 
Кабінету Міністрів Украіни від 29.12.2003 Ни 2067 "Про затвердження 
Типових правил розміщеНWI зовніmньоі реклами", від 30.03.94 Н!!198 (3 
послідуючими змінами) "Про ~атвердження ~ДИНИХ прав~~ ?емонту і 
утримання автомобільних ДОРІГ, вулиць, залІЗНИЧНИХ переlЗДIВ, правил 

користуванНJI ними та охорони", Відп?в~о ~o п. 42 ст. 26 Закону України 
" Про місцеве самоврядування в УкраІНІ ,МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

N РозміщеВВJI об'єктів зовнішньоі реклами у м. 1. Затвердити орядок 

Бровари. (додається) .. документи на розміщения об'єктів 
2. Установити, що ~ОЗВ1ЛЬНlбlnaввJI чинності Поридку розміщення 
. .. амк виJТаш до на r . 

ЗОВН1ШНЬОl рем ЩАІ Б овари затвердженого цим РlшеНИJIМ є 
об'єктів зовнішньої реICJI8МИ ~. М •••• ;а yмo~ дотримання нормативних вимог 
дЩсвими до закінчеВВJ1 строку ІХ ДІІ 
ЧИННого законодавства. иЛИ чинність рішення Броварської 

ми ЩО втрат . б'· 
3. Визн~тl;t таки, а 65-13-24 "Про порядок РОЗМlщенНJI о ЄКТІВ 

.міської ради від 19.06.03~. NL20702 N!! 74-04-24 "Про затвердження 
" ІД 05 . р. ф. зовнішньої ремами та в . алих архітеКТУРних'. QPM. 1 

ПоложеНВJI про розміщеJШJI М '. . 



/' / 
, , 

/ ' , , 
", 

" 

, , , 

" 

" 
, ' 

h 

і 
J / 

; , 

, , 
І, ',' 

, , 

, ' 

; , 

" 

" 

" 

.' " 

~, 

/ 

, ," 
~ 

/ ' 

, ' 

і ' 

, ' 

" 

;' 

'; 
,/ 

~ 
: 

/ ~ 

. ; 

" 

.' " 

" " , .. 
" 

" 

, " 

" 

, 
" 

'j 

, , 

, . 

.' , 
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""б"сктів зовнішньої ремами та Оформnеи~ договорів оренди земепьної 
ОntJ1t"И" у частині, що стосуєтьси об'єктів зовиіпmьоі ремами. 

ДІ " . 

~o контроль за виконанням даного ріmеиИJ1 помасти на першого 
CT\0t11HH~a міського голови Кииницю О.А 
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поДАННЯ: 
., 

головний архітектор міста 
_~це:-_-Е::~ __ К.Л.ТелеlUев . . а 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 
міСЬКОГО голови 

- начальник спеціального відділу ~ 
ПО коитpomo за СТІІІІОМ благоустрою _ :d 
міста та зовнішнім дизайном &с:::~§~sr~----=t:E~F=~::9L-__ Ю.М. Немчии 

- завідуюча юридичним відділом 

- Завідуюча.з~ відділОМ ~ __ I> __ Н.І.fиаТЮІС 
.~ 

/ 
. . . . . w.. . ... . голова ПОСТ1ИНОІ КОМІСІІ з питань 

. розвитку благоустр.ою територій, 
; . з~~ельНИХ'відн~син ,. архітектури, 

.: .. будів~а та екології . . ... 

. .' .. ' . - .. . 

н.В.михaitЛОВ 
-------~ 



Затверджено 

Рішення Броварської міської ради 
Від &= -"J, р.г 

Н! І,§"І:) -.:1.9 - Р-І/ 

ПОРЯДОК 

розміщеВRR об'єктів зовиimвьоі реклаl\111 у 1\1. БроваРІ. 

1. 3аПIJIЬві ПОJlо.еви. 

1.1. Порядок розміщеJIВJI об'єктів зовніmвьої реклами у м. Бровари (далі - Порядок) 
регуmoє правові відносини між виконавчим органом Броварської міської ради та 

фізичниМи і юридичвими особами, незалежно від форми власноСТЇ та підпорядкованості. що 
виникають в процесі розміщеВВJI об'єктів зоввіmвьої ремами (далі - ОЗР) на території 

.1. Бровари, та визначає порядок надавви дозволів на іх розміщеВНR. 

1.2, У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

об'єкт зовнішньої реКJlами (03Р) - рекламний засіб та (або) спеціальна 
рекламна конструкція ДJIJI йоro розміщеlПlJl, рекламні ащії з використанням зовнішнього 

.ІЇськоro середовища; 

зоввіШНJI реКJlама - реклама, що розм~щуєть~~ ~a спец~альних тимчасо~их. і 
ствц' І'ЯХ розташованих на ВІДКРИТІИ МІсцевоСТІ, а також на ЗОВНІШНІХ 

Іонарних конструІСЦ , _ 
поверXВJIX буДИВIdв, споруд, на елементах вуJIИ'ПlОГО обладнання, над ПРО1ЖДЖОЮ частиноlO 

B~iдopiг; . 

б використовуються ДJUI доведеНИJI реклами до ії 
. peКJIaMHi засоби - засо и, що .- ., . 

о • "альні носії інформацll, ЯЮ МІСТЯТЬ ВІзуальне 
Споживача, в т ч БУДЬ-ЯКІ матерІ "-' . . . • укована проду.кція, ВПЛІкацll, мальованІ, СВІТЛОВІ, 
30бражеВШІ реклами, зокрема др . 

. що' 
~еnPОlПlі зображеИИJI, ayДЇo-тpaнCJUIЦUl, то , 

. ." " і peКJIaald - площа зовнimвьої поверхні будинку, 
о. :. • місце розміщенВJI об'єкта З0ВВ:О над' проїЖджою частиноЮ вулиць і доріг або 
Споруди елемента вvЛИЧІІОro оБЛади: . у межах міста, що НВДWОТЬСЯ '. . '~'. , тій МІсцевоСТІ 

. ,ВІДВеденої території ва ВІ~И тимчасове користування власником або 
Р . о ,оо реклами в 

;' ,О3ПОвсюджувачу 30ВВІПІВЬОІ 

,">:n~Вноваженим вим opraв~M (особою); ..... '. _ 



роБОЧІІЙ орган - вЇДЦіл міСТОбv .. 
оо • o1Д)'ВaнНJI та арХ1теrnmи Бр· ... оо 

vnовноважении МІСЬКОЮ радОЮ ВИ ---01 І" оваРСЬКОI МІСЬК01 ради, Jlкий ,.- КОнувати ПОkJJВД . 
положенням про відділ містобv" . еВІ на нього цим ПОРJlДКОМ та 

01 ~ування та apxITerrv Б ... оо 
функції - оформлення peer.omaц··· . . ·"01 ри роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

, --І" 11 та ВИДаЧІ ДОЗвотв на . озр. . 
доroворів з РОЗПОВСЮджуВачами зоввішиь оо РОЗМІщення, шдготовки проеКТІВ 

. 03 01 реkJJами на право тимчасового корш:туванн .llсцем розташування Р та встановлення пріоритету; JI 

розповсюджувач зовніШllьоі реклаМ0 _ особа, 
яка здійснює розповсюджеННJI зовшпmьої реклами; 

дозвіл : ДO~~HT установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої 
реICJIІМИ на ПІдстаВІ РІшення виконавчого органу Броварської міської ради, JlКИЙ дає право 
на розміщенНJI 03Р ва певний строк і в певному місці та містить відомості про 
розповсюджувача зовніmвьоі реклами, технічні харахтеристики ОЗР, місце його розміщеННJI 
з прив'язкою до плаву місцевості, фотографічний знімок місця до і піcmr розміщеННJI ОЗР. 
погоджувальну частину, номер дозволу та інші необхідні відомості. Дозвіл видаЄТЬСJl на 
підставі погоджених З зацікавленими організаціями, проектних матеріалів (проект 
розміщення 03Р, паспорт прив'язки, типових конструкцій ОЗР, паспорт опоряджеННJI та 
реІШвмво-іиформаційвого оздоблеввя фасадів, схеми розміщення ОЗР (упорядкуваННJI 
існуючих 03Р), містобудівне обrpувтуваввя можливості розміщення ОЗР); 

інформаційне повіДОМJJеВВJI - офіційне повідомлення від розповсюджувача 

зовнішньої реклами, що містить візуальне зображевня реклами або письмовий ОПlIС 

реlCJIІМВОГО сюжету, у випадках проведевня peICJJaмвoi акції; 

apDteKTYPBO-DJJаВУВaJJьве завдаВВJI ва розташуваввв реклааlВIІХ засобів (далі -

ADЗ) о бvm1lНИХ і архітектурних вимог та особливих умов проектуваННJI - КОМШІекс МІСТО 01- •• Ф .оо 
спеціальної конструкції, архітектурі, peICJJВМВoгO, apX1тeкrypHo-1В ормац1И~Оro ~ 

. (частин вVЛИЦЬ міських ШІощ, окремих будинюв та ІХ ХУДожнього оформлеИВJI МІста '01" 

фасадів); 

р бхідвий пакет текстових та графічних матеріалів, 
. проект розм~еВВJI ~3 - не~зр (інформаційних конструкцій), його зовнішній 
IХИМ визначено МІсце РОЗМІщення . . :JIотехвічні, конструктивні та інші 

о оо о олорисТИЧВI, СВІТ 
ВИГJlJlД, КОМПОЗИЦІИНІ, К чим середовищем. Вимоги до проекту та його 
хаРlIttеристики, взаємозв'язок з ОТОЧУЮ тавовленоМУ порядку; 
; обсяги визначаються АПЗ, затвердженому у вс 

рцііі 03Р - містить відомості про розповсюджувача 
. паспорт првв'взJCD типовИХ КОВСТР озр місце розміщення ОЗР з прив'язкою на 

. . . арактериCТJlIOl' . . ЗОВН1mвьої реклами, тmщtЧВ1 х озр, фото фіхсaцuo ІСНytочого становищІ, 
'ютерний макет . . . . 

Схемі гевПJIаву МІ :500, коМП просторі, інші неоБХІДВІ вщомоcn; 
Ф О нь в оточуючому 
DТoMaxeт запроповованих р1lПе 

• • о Ф аQійвоГО оздоблення фасадів - MicnlТЬ 
а реклаМВО-IВ орМ . но плавувальні, художні 

= : паспорт ОПОРJlд_еВВJI т о о. реI(JIВМИ' арХ1теІСІ'УР - о ' 

. В;"·ом о Ю,","",аЧЇВ зоВВJІ1ПІЬОI (О фор .... вційвих ВИВІСОХ, дехоративних :' ~ ОСТІ про РОЗПОВС ~01- ~ озр ІН ІП 
: .. ~IІ~)'КТИВиі, технічні характери 



елементів та КОНСТРУКЦій), розміщених на Ф . 
визначання КОЛОРИСТИчне рішеНIIJI асадІ будинку та споруди. Паспортом 

та технологія 
розміщення ОЗР зпідсвіткою _ • ОПОрядження будинку. У випадку 

Розділ з архітектурним та тех у .склаДІ Паспорта розробляться світлотехнічний 
НОЛОГІЧНИм осві .. 

території або окремий Паспорт архіте . тлевним елемеRТ1В фасаду І прилеглої 
І<Турвою ОСВІтления об'єкту архітектури; 

ael\111 розміщення 03Р - вnо . 
випадках комплексного роз • ения ciC~ у CКJI~ прое~ або окремим документом у 

."ний М1Щ ЗР. МiCTJ1ТЬ ВІДомоСТІ розповсюджувача зовнішньої 
реклами, ситуацlИм план в системі містІ, раАоиу, кварталу, викопіювання МІ :2000 
схеми генплану 1 :500 з ' 

. ... . ' нанесеними запропонованими місцями розміщення, 
ФОТОФUCС8Ц11 ІСНУЮЧОЮ ~ фотомакети . . . ' запропонованих РІшень в оточуючому просторі, 
aPX1tevtvnho-плаиувальНl yvnожиі •• 

.' • .ІУ ••• ' ~.I~ ,теХН1ЧIU характеристики ОЗР, пропозиції щодо 
благоустрою терИТОрll РОЗМlщеввя (місця розташування), інші необхідні відомості. 
ВlDначеві АПЗ; 

містобудівне обrpунтуванвв мохшнвості розміщеввв ОЗР - ВJ.lКОJlуrться 
проектиою організацією у разі необхідності внесення змін до "Схеми розміщення об'єктів 
зовнішньої реклами у місті Бровари" (далі - Схема) ДJIII складних конструкцій ОЗР, 

комплексних адресних програм розміщеввя у центральній частині міста. Містить текстові 

та графічні матеріали щодо композиційиих прийомів, apxitektypho-планувальнJ.IХ 

характеристик, технічних та конструктивних МОЖJIИвостей, естетичної, фінансової. 

містобудівної доцільності розміщеНRII ОЗР, з урахуванням аналітичної іНфОрlttвuії про 

існуючі ОЗР в радіусі 100 м від запропонованих місць розміщення ОЗР. Погоджене 

містобудівне обrpувтуванвя надає замОВlDПCові пріоритетне право розміщення ОЗР. 

спеціаJlьні ковструкціі - тимчасові та стаціонарві рекламні засоби (світлові та 
несвітлові наземні та не наземні (повітрmі), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, 

трав , б.1IUПVU' короби механічні, динамічні, елеIC'l'pОнні табло, екрани, 
спараити, 1рOJJИ, та 'J'---....,' • •• • 

П • б . СТО ,пові конr.тnVllПЇЇ аеростати, ПОВІТРЯНІ куЛІ ТОЩО), ЯКІ 
аиem, тум и, скл8ДВ1 про r ... ·r.l·- , 

ввхористовуються для розміщевВІІ реклами. 

. цьоuv ПорядкУ вживаються у значенні, визначеному 
1.3. Терміни, що не визначеm в .' • .1' У """І .... 

" . ими актами законодавства 1СрCШU'l. 
Заковом України "Про рекламу та ІВШ 

JI ва всю територію міста Бровари, включаючи 
. 1.4. дія цього ПорядкУ по~ю~) і спорудах, ва спеціальних конструкціях, 
РОЗМЇЩеВВJI ОЗР ва будивках ~ уд . .- ву:JJИЦIIX (дорогах), площах тощо, у зелених 
Р · ··й . цеВОСТІ на МІСЬ- . ОЗМ1Щених на ВІДКРИТІ МІС '.. ва елементах вуличного обладнання та ІНШИХ 
Зонах, над проїзною частиною вупиць І дорІГ: форм власності та підпОРJIДКованості. 
об' • . 03Р) везалежно ВІД ... . . єnax (МІСЦЯХ рОЗМІЩення nna вИ1СОВIIJIP усіма учасниками рекламНОl ДUlЛЬНОСТ1 

, Порядок Є обов'язковИМ ~- С'11. 
. а форм власвО • 

незanежно від іх ШдпОpJrдКовавоCn т 

правовідносини, пов'язані З інформацією, 
оПІИРюєТЬСJl на .. .й . 1.5. Дія цього ПорядкУ ве П ·ТИЧНИХ партій, рemn вих 1 ГРОМВДСЬЮІХ 

.оо інтеРеси поЛІ 
JIICa відбиває соціальні поД11, 

оо підТРИМКИ • 
. ор~анізацій та/або призначена ДПJIlX . 



Розміщення такої інформації ";~ 
ЗwпСIПOЄТЬСJl на . 

(стендах, дошках оголошень тощо) . . окремих спеЦІальних конструкціях 
ТІЛЬки ва ПІДС .. . 

PЇIIlellНJl виконавчого органу Броварсь ... .. таВІ ВІДПОВІДНОГО розпорядження або 
. КОІ МІСЬКОІ ради. 

1.6. 03Р розм1IЦyJОТЬся тільки . . 
порядку. на ПJДCТUІ дозволів у відповідності до ВИМОГ цього 

2.1. для 
2. ПОРJIДОК ПaдaвВR ДО3ВО_ 

одержанва дозволу РОЗПОВСЮджуВач зовнішньої 
(ЗВlВDИК) подає до робочого органу заоу за реклами 

.. встановлеНОIО Кабінетом Міністрів 
Укр81НИ формою, до пої додаюТЬСJl: 

2.1.1. фотографічний знімок f,llбо V'ОМП'lОТер~ . (р . 
• "~пап макет МІСЦІ ОЗМlРОМ не менше 6 х 9 

саитиметрIВ), на пому планується розмістити озр. . ' 2.1.2. есКІЗ ОЗР З конструктивним рішенням. 
2.1 З. копія свідоцтва про державну реєстрацію З8JlВНИКa як юридичної особи або фізичної 

особи - підприємца. 

2.2. За наявності докуменТів, передбачених пунктом 2.1 ЦЬОГО Порядку. 1аява 
протягом трьох днів З дати їі надходження, реєструється робочим органом в журналі 

реєстрації завв та дозволів на розміщення озр (далі - журнал реєстрації), який ведеться 
ЗІ встановленою Кабінетом Міністрів Украіни формою. Журнал повинен БУТІ! 

прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис 

про кількість сторівок, JIКИЙ засвідчуєтьCJI Шдписом керівника робочого органу, скріпленим 

печаткою. 

2.3. Робочий орган протJlГОМ п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце 
розміщеlПDl ОЗР, зазначене У з~і, на предмет наявності ва це місце пріоритету іншого 
зuвника або надання на ЗaJIВлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. 

впnиву майбутнім ОЗР на інші об'єкти та споруди, атакож. CТВOpeHВJI перешкод вільному 

О . . ОЗР ПісЛJI перевірки місця кеРІВНИК робочого органу приймає 
гаду ранІше РОЗМІЩених • .. 
. ..auВИКОМ пріоритету ВІ З8lВJ1ене МІсце або про ВІДМову у 

Р1П1еВВJI про вставовлеВВJI За ЗUA8 

встановленні пріоритету. . 
... ішеВВJI о вставовnеввя ПРІОРитету робочий орган видає заявнику 

у разІ прИйВJlТfJl р. . пр б анків поГОджУВальної частини дозволу та визначає 
Д1IJ[ оформлеВВJI два прИМlРВИКИ л 
зв1wr-. •. f б) якими необхідно іх погодити· . 
- .. v!''есоВ8В1 органи \осо и, З . ову У встановпенні пріоритету робочий орган 

. у разі ПРИЙНЯТТJl рішення про ВІДМ кові вмотивовану відповідь із зазначенНJIМ 
ПРотягом трьох днів надсипає заявни.. іншого заявника на заявлене t.lісце 

eDШI ПРІОРИТету 
приЧИНи відмови, дати вставовл.. навчоro комітету Броварської міської ради на 
РОЗМЇЩеВВJI ОЗР або дати і номера р1lПеВВJI вИКб?та повертає всі подані заявником документи. 

. ївmiйосо І 
РОЗМЇЩеВIIJI ОЗР на зaJIВJJевоМУ МІсЦІ 

: міщенВJI озр вставОВnЮЄТЬСJl строком на 
на МІсце роз .., 

2.4. Пріоритет ЗlI;Dвика • нИком робо~оro органу ВIДПОВlДВого РJШеВНJl. 
'1lJ~. місяці З дати прИЙJlЯТ1'я керщ 

. _ . е розташування озр може БУТ11 . " .' . и-rет)' на МІСЦ 
~." " :" •. 2.5. Строк ВСТaRовленНJI ПрІОР 

,. 



продовжений керівником робочого о г . 
повідомленням про це ЗВJIВВIU(а у разі: р ану не БІЛЬШ як на три місяці з ПИСЬмовим 

. -продовженВJI строку оФОРмленц дозволу , 
арХІтектурно-планувальних завдань у зв пку з потребою виконання 

-письмового звернеВВJI З8JIВ- та розробленВJI ПРОeJC'Пfо-технічної документації· 
6ша.а ЩОДО продовж • 

еИВJI строку оформлення дозволу. 

2.6. Дата і номер рішеВВJI керівник б 
зlUlВвика на місце розміщеВВJI ОЗР а ро очого органу про встановлення пріоритету 

, ПРОДовженВJI строку й .. 
пріоритет, або про відмову .' на пи встановлено За3начеН.IИ 

... в установлеННІ такого пріоритету заноситься в )h."Vnнал 
реЄСТРВЦІІ. .J t'" 

Відмова у встановленні пріор'И'l'fll'rv ПР . • б -._AJ, одовжеННI строку, на ЯКИЙ встановлено зазначеНIfЙ 
IJpIОРИТет, мож~ утн оскаржено у порядку встановленому законодавством. 

шформаІЩI про подаві З8JIВи та встан . б . . омеНI ро очим органом ПРІоритети є відкритою і 
повивва надаватися будь-JПCiй особі за ЇЇ письмовою З8JIВою. 

2.7. Якщо ДJIJI розміщеННJI спеціальної конструкції необхідно виконати ЛПЗ яке 
.Іістить містобудівні та архітектурно-планувальні вимоги, видача останнього провад;.ться 
відділом містобудувавВJI та архітектури у встановленому ПОрJJДКy. 

ОформлеВИJI АПЗ є обов'JlЗКОВИМ У випадках: 

- 'розміщeВИJI ОЗР на спорудах (у тому числі на дахах); 

- коли передбачаєтьCJI розміщеНВJI більш ніж JIК 5 конструкцій по вулиці (на площі): 

- впров8ДЖевия нового типу реКJIВМВИХ конструщій; 

Відповідно до вимог АП3 розповсюджувач зовнішньої реклами повинен забезпечити 
розробку проектио-техиічиоі документації, па визначає основні ії характеристики та 

взаємозв'JlЗОК з прилегпою територією, містить розрахунки на надійність та стійкість 

нававтажеИИJIМ (вітровим, свіговим тощо). 
для розміщеВИJI дахових установок додатково до загальної процедури визначення 

Можливості розміщеНВJI, спід виконувати техвічве обстежеННJI конструкції даху, а пр •• 
необхідності _ неоучих конструкцій будинку, з висновками експертів щодо можливості 

розміщеВВJI цієї уотановки. 
Розповсюджувач зовніJПНЬОЇ реклами має п~аво B~ЬHO ви~ир~ти ~poeктa~TiB .~з 

урах~аННJlМ необхідності наявності у проеКТaRТ1В та mдpJIДIППQВ ВIДIJОВ1ДНИХ П1цеНЗІИ, 

JllCЩО це передбачено законодавством). 

• • .. wn.vOM робочого органу рішенВJI про ВСТ8НовленНJI 
2.8. у разІ прllЙВJ1ТfJl Kepl~ б . оо • • . • • eНiIJI ОЗР, ае пере уває в комунальн1И власноСТІ, 

ПРІОРИТету зuвиика на Мlоце ~оЗМJJЦ. з ДНJI вСТaRовлення пріоритету укладає договір 
3В1Ввn протягом трьох робочих ДНІВ 
ІІа ТИмчасове корис~увавSJI цим мi~eм. 

• ~UИ 2.4, 2.5 цЬОГО ПОРЯДКУ, та після 
2. ередбачевоГО Ul&oU'·--

9. Протягом С'Іроку, п .. 8IПIJI місцем розтamyв8ННJI та встановлення 

~~ договору на тимчас?ве :;р~~ами щоміCJПVI сплачує в розмірі 25 відсотків від 
~opRТe1y розповсЮджУВач зоввiDJSЬ р eВJIJI розміру плати за право ТlВlчасового 
ро '. • .. Пор·n1fttоtd визвач .... 
. ЗМ1ру плати, встановлеНОІ .;06' ОЗР), JIКЇ перебувають У комуналЬНIИ власносТІ 
!СОрИСТУВанвя міспcruv {ДmI розМ1ЩеИWI B"-eВНJI щодо розпорцжеННJI ЯКИМІ • 
. .. ,". a..vм-'" або повно -
~еРиторіальноі громади М. Бровари, 



здійснЮЮТЬ органи місцевого само 
. врядуВання м Бр (' розаflРУ плати за право ТИМчасового . овари далІ - Порядок визначення 

міськоЮ радою. кориcty81U1НJ1 місцими), затвердженого Броварською 
у разі продовження строку Встановпен . 

"о п. 2.5 цього ПорJlДКy щомісSIЧН ого ПРІОРИТету ДJIJI офорr.шення дозволу відповідно 
,.. а плата спрlUШJlється у ро .. 1 ОО' .• . 
встановленої ПОРJIДКом визначення о . ЗМlРI ВІДСОТКІВ ВІД плати ЗГІДІІО 

• Р ЗМlРУ плати за право тимчасового користування 
.ІІСЦJIМИ. 

2.10. Протягом п'яти днів з дати ні . 
. пр НJIТ1'я керІВНИКом робочого органу рішення про 

встановлення ПРІоритету заяВника на місце розміщення ОЗР .. , продовження строку. на 
IКИИ встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копіlO 
укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та встановлення 
пріоритету та копію платіжного документа. 

2.11. під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник 
робочого органу в присутності заявника перевіряє компnеК'l1fїсть документів. додержання 
вимог до їх оформnеНВJI та видає зuввиху довідку з описом поданих документів за 
формою, встановлено Кабінетом Міністрів Украіни. 

Перелік документів ДJDI надання дозволу є вичерпним. 

2.12. У разі недодержaНВJI заявником строку діі встановленого пріоритету та 

у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 2.1 

цього Порядку, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розміщення ОЗР 

втрачається, документи повертаються ЗIIJIВIIИКY, про що робочий орган робить 

відповідний запис в журналі реєстрації. 

2.13. Дозвіл (Додаток 2) заявник погоджує з: 
_ власником місця або уповноваженим ним opraвoM (особою), де планується 

розмістити ОЗР; оо. оо 
_ відділом містобуДУВaIIJIJI та архітектури БроваРСЬКОI ~CЬKOI ради. . 

.. nся головним арютепором м. Бровари на схеМІ 
ПроеКТНІ матеРІали погоджу1О .,. 

.. струкції або на паспорп рекламнО-ІнформацІЙНОГО 
генплану з прив'JI3кою рекламнОI коН 

оздоблеИНJI фасаду. ся з. 
дозвш· погоджУЄТЬ . 

На вимогу робочого органу 

- ДержавтоінспекціЄЮ; ікацій _ у разі розміщеввя зовнішньої реклами в 
- утримувачем івженерн~ ~~мyн . 

межах охоронних зон цих комуніК8Ц1И· оо. оо ради _ у разі розміщеввя зовнішньої реклами 
Б арСЬКОІ МІсЬКОІ 

· - відділом культури ров ОН охорони таких ПDI'JlТОК. 
Ва ' . ... ·тектури в межах з . . .. 

пам ятках ІСТОРІІ та арХ1' особами Державтошспекцu та yrplrмyвачем 

Дозвіл погоджуєтьCJI уповноважеНИМИ wм~ місцевості М 1 :500 з прив'язкою r.fісця 
· . геодезИЧНОМУ З~"о1 • • 
1IDКенерних комунікацій на тоП0 . ... JIJ(ИЙ викоНУЄТЬСЯ органlЗВЦIЄЮ, що має 
· . .. KOHcтpytCЦII, 
РОзміщеНВJI наземної спеЦlальНОI 

ВЇДnОвіпvv щ. нзію амн (особами) ПРОТJlГОМ п'J1ТИ робочих 
'. .---" е. &ЗначенИМИ оРган 
· .' Дозвіл погоджується вищез 
,~iв з дати звернеИНJI зВJIВНИКL 



Перелік органів та осіб. з JIКИМИ погоmttu . 
. _."Jється ДОЗВШ. Є вичерпним 

Погодження ДІйсне протJ!ГОМ CТPOtnl ДІ··І· . 
• "J дозволу. 

2.14. У разі відмови у погоджен . 
• 2 13 П НІ дозволу органами (особами), що перелічені у 

пyикrt . цього.. орядку. ЗВJIВНИКУ надсилається вмотивоване повідомленНJI за 
підписом уповноважеНОI особи відповідного органу. 

Відмова у погодженні дозволу може бyrи оскаржена у порядку, встановленому 
законодавством. 

2.15. Протя~ом строку встановленого пріоритету заявник ОФОРМЛRС обидва 
примірники бланКІВ узгоджувальної частини дозволу та подає іх робочому органу із 
супрОВідниМ листом, в якому зазначається реєстраційний номер ЗВRВи. 

2.16. Робочий орган ПРОТJП'ОМ не більш П'JlТНВДЦЯТИ робочих днів з дати одержаННR 
напежвим чином оформлених двох примірників дозволу розглидає заиву, готує і подає 
пропозиції з відповідним проектом рішеНIDI до виконавчого комітету Броварської міської 

paдll. Уповноваженні відділи виконавчого комітету Броварської міської ради перевіРRЮТЬ та 

забезпечують протягом п'яти робочих днів з дати одержаННR зазначеного проекту 

рішеВВJI виконавчого комітету Броварської міської ради про HaдВННJI дозволу або про відмову 

У Його.наданні. 

2.17. У разі прИЙВJ1ТI'я рішеВНR про надВIПIJI дозволу керівник робочого органу 

ПРОТЯГОМ п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріпляє їх печаткою 

робочого органу. 

2 18 П .. . ник дозволу видається ЗlUlВникові. а другий - 3ВJIишаЄТЬСR у • • ерІПИИ прИМ1р . . .. 
б . б .ку та КОВТРОJПO Видача дозволу реєструється в журнаЛ1 реєстрацll. 

ро очому органІ для о ЛІ . 

І • 

. дозво.nv робо1DlМ органом ПРОТJlГом п ЯТИ ДНІВ 3 дати 2 19 У . ідмови У Н8Д8НВ1 •• J 
•• разІ в. овсюджувачу зовнішньої реклами надсилається 

Прийняття відповідного РІшення розп 

ВМотивоване повідомлеВНJI. 

ЗlUlВі. 

, рохів JlКщо меншиЙ строк не зазначено у 
2.20. Дозвіл надаєтЬСЯ строкоМ на пять. 

джувачу З0внішньоі реклами може бyrи 
2.21. У наданні дозвОЛУ розповсю 

Відмовлено у разі, коЛИ: 
. . ІД. ає встановленим вимогам; 

иvalesтiв ве BiДtIOB • • 
- оформлеВНJI поданих ДО~J'- • . оМО неправдиві вІДОМОСТІ. 

ИJlВЛеН1 заВІД 
- У поданих документах в . дозВОJIY є вичерпНИМ. 

n .. nna відмови У HSДaнН1 .ена У порJlДКy. встановленому 
еретк mдcтaв ,.",_. же бути осхар 

. Відмова у наданні дозвоЛУ мо 
ЗlkoнодавСТВОМ. 



2.22. Виданий відповідно до 
о оо цього Порядку до. 

зоВJlIШНЬОI реклами та виконан о ОЗВІЛ є ПІдставою для розміщення 

б ня роБІТ, пов'язаних 
звсо УО з розташуванням рекламного 

2.23. ПідстаВОJО ДJJJI проведення БО 
пов'язаних з порymенНJIМ благо с ро ІТ по встановленню спеціальних конструкцій. 
по контрото за станом благоус у трою, є ~pдe~ на встановлення ОЗР спеціального відділу 

трою та ЗОВНІШНІМ диз""ном· Б ... .. 
й видається на підставі вид an МІста роварськОІ МІСЬКОІ ради 

JlКИ аноro дозволу та проектних матеріалів. 

2.24. Після розміщення ОЗР та 
О . З8Криnя ордеру на встановлення ОЗР спеціальним 
віДД1ЛОМ по контрото за станом благоустр О. оо • . .. . ою та ЗОВНІШНІМ дизаином МІста Броварської 
МІСЬКОІ ради розповсюджувач ЗОВНІШНЬОЇ реклами у п'яти оо 

О. деннии строк подає до 

робочого o~гaнy фотографІЧНИЙ ЗНІМОК місця розміщення ОЗР (розміром не менше як 6 х 
9 сантимеТРІВ), про що робочий орган робить відмітку в обох примірниках дозволv із 
скріплеННJIМ її підписом уповноваженої посадової особи і печаткою робочого O~ГaIIY. 
ШCJIJI цього дозвіл вважається повністю оформленим. 

2.25. Якщо протягом строку діі дозволу виникла потреба у ЗМІНІ технологічної 

або конструктивної схеми ОЗР, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається Д(.''І 

робочого органу з письмовою заявою про BHeCeННJI відповідних змін до дозволу. При 

цьому він подає до робочого органу технічну характеристику змін у технологічній або 

JCовстрyrrивнііі схемі ОЗР, його фотографічний знімок, ескіз з конструктивним рішенням та 

примірник 
зареєстрованого дозволу, виданого згідно з цим Порядком, для внесення відповідних 
змів на підставі відкоригованих матеріалів, погоджених у відділі містобудування та 

архітектури. 

2.26. Робочий орган протягом не більш п'яrнадцпи робочих днів з дати реєстрації 
зши розглядає її і вносить пропозиції відповідно до п. 2.16 цього Порядку. 

. б права власності на ОЗР іншою особою або 
2.27. у разІ на утІ'Я 

. . .nnarae переоформленвю (переоформлення проводиться за 
передаЧІ ЙОГО в оренду дозвІЛ ПІ-"",-. 

рахунок РОЗПОВСJоджувача зовнішньої реJCJJВМИ. 

. ласноСті ва ОЗР або орендувала його, протягом 
2.28. Особа, яка набула право в сті або оренди на ОЗР звертається до робочого 

Одного MicJIЦJI з ДВJI виникuеВUJI права власно .. доnаVYl'f.CJ(. 
Ф . вня дозвоЛУ, до JlJCOI м--.- . 

Органу із зuвою про перео ормле . І. ttm.t) на ОЗР 
. аво власноСТІ \ope~. , 

- документ, JIКИЙ засвіДЧУЄ пр 
- оригінал зареєстрованого дозволу; . JI розмїщеННJI ОЗР або уповноваженого 

власника МІСЦ 
- письмове погоджеВUJI 

~ органу (особи). • заявника JIJC юридичної особи або фізичної 
І _ копія свідоцтва про державнУ реєстрвцUO . 

ОСОби _ пщп· рИЄМЦЯ· '. .,к й код юридичної особи або 
• ' О еИТИФIКВЦIИВИ . О б ' 

І, ~ банківські ре~ізИТИ, ІД би "лn...uиків податків, зБОРІВ та ІНШІІХ о ОВ ЯЗКОВІІХ 
• \ .• .. ОСО &1 16&.0 

.lДеllТИфікаціЙНИЙ номер фІЗИЧНОІ 



JJJJатежів. 

2.29. У разі відсутності зауважень до п 
робочого органу ПРОТJlГом п'J1ТИ робо . ОданиХ ЗВJIВником документів керівник 
дозвіл. чих днІВ з дати ПОД8RRJI ЗВJIви вносить відповідні зміни у 

ПереоформлеНВJI дозволу фіксується в . 'оо 
Відмова у переоформnевні дозволу =an~ реєС1рВІЩ. 

законодавством. утн оскаржена у порRд~-У, встановленому 

3. Вимоm до розміщеВDR 06'~B _.. ЗОВllіШllьоі реклааlll та 
інформаційно вивісок 

3.1. ОЗР повинні розміщуватись з дотримавним Законів України "Про рекламу". "Про 
• оо ." "П захист СУСПІЛЬНОІ моралІ, ро мови в Українській РСР", "Про дорожній рух". "Про 

.. " "П охорону КУЛЬТУРНОІ спадщини, ро основи містобудуванRJI", "Про архітеюурну 

діяльність", постанов Кабінету Міністрів Украіни "Про затвердження Єдиних праВІІЛ 
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів. npaBI1:J 

користування ними та охорони" (із змінами та доповненнями), від 30.03.94 N!!198. "Про 
затверджеиия Типових правил розміщеНШІ зовнішньої реклами" від 29.12.2003 N!! 2067. 
ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні 

переїзди. Вимоги до експлуатаційного ставу", Державних будівельних норм і стандартів 

та інших нормативних актів Украіни, рішень Броварської міської ради, виконавчого 

комітету Броварської міської ради, а також цього Порядк:у. 

3.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розміщення та експлуатацію ОЗР 
з дотримaJПIJIМ норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач 
зовніІІІНЬОЇ реклами несе відповідальність за будь-які порушенНJI норм. оо безпек ••• 
несправності та аварійні ситуації, що вИНИКають з його вини, та повинен за СВІИ рахунок 

Усувати всі дефекти, що вИВИХВЮТЬ в процесі експлуатації ОЗР. 

. Ф _..:~; вивіски не повивві створювати перешкод ДJUI експлуатації та 3.3. ОЗР та 1и opMaцииu 
., JП(ИX вови розташовуються, а також не перекривати 

ремонту БУДІвель І споруд, на .., • .' .. дів порушувати 1ВСОЛJIЦІЙНИЙ та аераЦІЙНИЙ режим, 
ІСнуючих проходів, перехоДІВ І ПрОІЗ , . 
проектні експлуатаційні характеристики та HOPMaТRВM вимоги. 

б' оо технічної документації, монтаж (демонтЮІС:) 
3.4. Розробл!=ИИJI J;leo ~Ol амн установами та організаціями. 

озр ЗДЇЙСlПOється спеціалізовВВВМИ DiДDPиємств , 

б ВJlЄТЬCJI без попередньої технічної експертизи 
3 5 Р · дахових ОЗР зІ оро ій' . . . озющеJIВJI . __ констрУКЦ спеЦІалІзованими 

. спеЦlaJIЬn-
J.flСЦИ розміщеИИJI та., 
niдnpиємствами, установами та ОРГВН1ЗaцiJndИ'ОЗР розробляються проектні матеріали (проект, 

ДJIJI розміщення фасадних та даховИХ бп IIВJI паспорт опорJJДЖеННJI (ремонту) 
__ :~ ro о,ДО е , . . O':JP) 

паспорт рекламво-іифОРМIIЦ&PUО • б....uA'I"VВaRНJI можливоСТІ розмІЩення ~ . 
містоБУДІВне OaYJ--Г 

'Pxi:reКТYPHOГO освітлеИИJI фасадУ. І 



3.б. ПіДКJIюченНJI ОЗР 
'. до існуючих . 

здійСНЮЄТЬСJl ВІДПОВІДно до ви мереж ЗОВНІШНЬОГО освітленНJI 
мог, передбачен 

.lістобудуванНJI, з ypaxyвaнНJIМ схеми з . их законодавством у сфері 
. . ОВНІШНьоro освітлен б . . . 

оСВlтлеННJI будинКІВ, деталеіі фасадів НJI, нео ХІДНОСТІ аРХІтектурного 
, СПоруд та Прилеглих територій. 

3.7. РозміщенНJI ОЗР на фасадах та . 

ДотриманНJlМ архітектурного РІ' на ~axax будинюв та споруд має здіЙСНlОватись із 
шенНJI пеРВІСНОГО проекту -

стилістичної єдності фасадів без ' структурно І побудови та 
, ПошкоджеННJI елементів та деталей. 

3.8. Розміщення ОЗР у межах охор . б Онних зон Інженерних комунікацій ДОЗВОЛJIЄТЬСJl за 
поroджеННJIМ з алансоyrpимувачем зазначених комунікацій. 

Вимоги техніки безпеки щодо ро' ОЗ ЗМІЩення р визначаюТЬСJl нормами чинного 
закОНОДавства. 

З.9. ЗабороНJIЄТЬCJI розміщеННJI ОЗР: 

З.9.1. на пішохідних доріжках та алеях, JlКЩО це перешкоджає вільному руху пішоходів: 
3.9.2. у місті на висоті менш ніж 5 Metpiв від поверхні дорожнього ПОКРИТТJl. JlКЩО ЇХ 

рекламна повеРХНJI виступає за межі краю проїжджої частини; 

3.9.3. в інших ВИІІ8ДКВХ, відповідно нормативних вимог та законодавства. 

3.10. РозМЇЩеВRJI ОЗР та інформаційних вивісок бimr фасадів 

культових будівель, безпосередньо біля пам'J1ТНИКЇВ, фонтанів, оглядових та панорамних 
майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблеННJI будинків та декоративного 

благоустрою території проводиться за погоджеННJIМ з відповідними органами. 

біля . . 3.11. РозМЇЩеНВJI ОЗР на перехрестях, ДОРОЖНІХ знаюв, 

світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користуванНJI 

ДОЗВОЛJIЄfЬCJI за погоджеНIIJIМ з ДержавтоінспекціЄЮ. 

3.12. РозМЇЩеНВJI ОЗР на пам'JlТНИК8Х історіі та архітектури і в межах зон охорони 
"ІЧІVDV , а погодженНJIМ з відділом культури Броварської міськоі 
&ІАААА пам JlТОК, дозволяється з 

ради. 
З апоів та тютюнових виробів, знаків ДЛJI товарів та послуг, 

. .ІЗ. Реклама алкоroJIЬНИX н.. . . ...-.uu випускаюТЬСJl алкогольні напої 
UUПих б" :~"errvanьHOI власноСТІ, ПІД A&UU.... . О ЄICТlB права .LD.LIW"& &'-&J іщуваТИСJl на ОЗР ближче НІЖ за 300 
та тютюнові вироБИ, не повинна р"оздитмачих дошкілЬНИХ закладів, середніх 

. • • теРИТОРІІ А меТРІВ прямої виДИМОСТІ ВІД ВICJIвдїв в JIКИX навчаютьCJI діти віком до 18 
загальноосвітніх mкiл Та iвmИX навчальних з '~ 
років, 

, вмио-інформаційні споруди не повинні мати 
З.14 Окремо розміщені ~OCTOPOBI ~eк: двосторонніми (або багатосторонніми) згідно 

ТИJIьНИХ не опоряджеНИХ СТОРІН, моЖУТЬ ут 
З ВИМогами АП3. ' ачеВJIJIМ на хархасі або окремій табличці 

• ~аТИCJI ІЗ зазн , 
03Р повИНJIl MapaJ- , ості окремої таблички - на повеРХНІ 

cn ' Оо. ( У випаmt8Х В1ДсУТН ,- Ф . еЦ1ВJIЬиоі коистрvrnтп a~· сюlNtVAача зовВUПВЬОI реклами, теле ОНI8, 
J"-' 8RJIЯ розпов ""'''J-

. ~nеціальної коистрyкцil1 наііМенув идвtfl дозволу, 
'н аТИ в ,,» 

. 1І0мера дозволу та строку йоro дп' Д 



3.15. . Біля входу до ПРlfміщеll1lJJ 
діялы�остJ,' на видному місці МОЖе Р' ,JII(e зaitмас суб'СJrf господарської 

б ( ,ОЗМІщуватися • Ф . 
про осо у назва суб ЄIСТа господо '" Ін opMaЦJlilla таБJllltlКU із іllформаціЄIО 

б І РСЬКОІ дІЯЛЬНОсті' . 
РС)JСИМ ро оти. НФормацillllа тоб ВІДПОВІДІІО статуту. положення) та 
'б ЛИЧКа РОЗМіщуєт " ПР.fМlщення а о на дверях обо ІІа " ЬСЯ но 'Ішсаді 110РУЧ і1 ВХОДОМ У 

б• 'СКЛІ ВІТРИни пл . Ф . оо 
бути Ilе Ільше 1 кв. м НаПlfСl1 І б • оща ІН ормаЦІііJlOl тuБЛJlЧКИ ПОВJfJfна 

, lа та Лlfчці ПОВИ • 
IUРИФтом по ГОСТ 10807-71. ННІ ВИКОІlуваТllСЯ українською мовою, 

3.16. Світлове офОРМnСIJIJJ' ОЗР lJе повинно • 
осріТЛlовати вікна житлових БУДИlJкіп, ЗОСЛIПЛІоваПI )"lаСlІІlкіl. ДОРОЖIlЬОГО руху та 

3.17. Фундаменти IIОЗСМIIИХ ОЗР Ilе ПОВИНН' , , 
IІСМОЖЛИВОСті заглиблеНIІЯ СІ» 11 О е І виступати ІІОД ІІОUСРХШ:Ю земЛІ. у разІ 

.. У Д М ІІТУ, допускається виконаШIЯ ФУІІДUМСІІ'ГУ v вигляді 
J,скораТИВНОl споруди: IсвіТllИlса або лавок тощо" І . , ВІДПОВІДНО до 01 )OpMJICIIOrO ДО1ПОЛУ, 

3.18. Вибір ")OPMO'МI Ilnosемних' , оо ,'І: >'J. IW спеЦІальних КОIІС'ГРУI'щli ТО 110РЯДОК 

о~раЦlовання 1~ .~рив JlЗIСI~ до МІсцевості має здійснюватись відпопіДIІО ДО 1uтвердженої 
рш.еJIlfJlМ КОМІСII по РОЗМІЩСJIIІІО МQЛих архітектурних форм в місті БРОІШРІІ, 

3.19. РОЗПОВСlод>куоаll ЗОll1lіШllЬОЇ реКJI8МИ або власник інформаllШIІОЇ ШlвіСКIІ: 
3,19.1. ВИJCонує роБOТlІ З 110'JміщеlJlIJI ОЗР чи інформаціЙJlоі вш.іСКIІ бс] пошкоджеНIІЯ 

орхіТСIСТУРНИХ деталей, JСО'IС'I'l'УІС1'IIВIIИХ елементів будинків (будіl'СJIЬ). споруд. 
підзсмних та IlазеМIШХ IСОМУllікацій, елементів блаГОУС1'РОIО. бс] порушення 

cjJlтодизайну прилеглої діnЯIІІСІІ '1'(\ 3 1І0ДOJIЬШИМ віднОВJIениям блorОУС1'РОIО: 
3.19.2. забезпечує підrrОllіДllість спеціальної конструкції (іllформ"цifttlої вивіски) 

ПРОСІСТУ (дозволу, ПОСПОР'І'У), державним стандартом, IІОрМі1М і правилам 
IСОlІструктивноі міцності, CJIС:К1'ро't'UХllіtIllОЇ та експлуатаціlillоі безШЖІІ; 

3.19.3. відповідас За GСЗПС:ІСУ IIpll проведенні робіт з монтажу "n ДСМШІ'Гі1ЖУ спеціальної 
IСОllструкції (інформацiRllОУ nlшіСIСІІ), експлуатацію і yrpИМDlIІІЯ ЇЇ У ІІІUІСЖІІОМУ санітарно-

ТСХllі'IIІОМУ ставі; 
3.19.4. зобов'язаШIІІ до 11І11(0110111111 робіт З розміщенням ОЗР nбо іllформпцintlОі Вllвіски 

УІСЛПСТИ угоду З влаСJIІllСОМ мIС!'ІІ 1,0зтnшуванНJI обо БОЛВНСОУТРIIМУIІІІ'lСМ. В. якій 
ПОlJJш.rо бути пс:рсщGlltJСIIО сплату BЇДНOВJIIOBOJIbllOi ~ltЧ]'I'()С'I'і :11І ~JJI~cetll зелені 
IIOCQДXCCHНJI, ВICJПочаlОЧ11 гаЗО1111 '1'0 ulДШIСОдyDOННJI витрат, • ?ОВ H:Jt\llIIX :S ВJДtlовленням 
"n · у Ilооlв трави експлуаТОЦlliш ВІ 1'І1'О'І'І І 118 обслуговування 
"ПГОУСТРОІО (завІЗ 'IОРIIОЗОМ • ' ОО, ' 'ОЗР • .... ,., ., s І uортШСQJlЬноі проеКЦll ICOIICТJ'YK1'11 • ВJДllовлення 
·"РИТОРІІ в радІУСІ М" Д • ) І' . 

1 Домеllтів після знесеНllЯ ЩIIТI1І '1'(.1ЩО , (JПСОДID то дахІВ 'l'pОТУЦРIІОГО ПОIСРИ1ТЯ. ДОМОIІ'I'Шlt с »'11 

"Іоля демонтажу ОЗР або IlІфОI)м(щlttI10У ВlluіСІСИі 

A*)'DІІЧМІ :JОВllіШIIЬОУ ре",,1181\111 )' '1'111\1',ое08е 

4. ПОРПДОІС IlnДlШIIIIIIO~шоьеIО і ДnB РО31\ІіщеllllJІ O:Jlt 
ІСОІ ... ,,'.,!,Ь"ІІІІВ І' СЦЬ 

. ОЗПОВСlоджУВU'IUМ :lшшIШIl1.0У реклаМIІ на 
4.1. Місця ро~мІЩСШIІІI O~l) IluдtUОТЬСЯ ~B на ТИМllасовс ІСОI'IIС'I'УІШIllШ міСЦЯМІ. (для 

nlAOTRni дозволів піоля )'IСJШ/(ОIIII.1 1111t.11I ДОГОВОРІ 



розміщення ОЗР) із власВИХвми цих мі сць. 

4.2. Договори на право 
розftfіщення ОЗР), які перебувають у ТИМ1fасов~го користування місцями (Д1JЯ 
Бровари, укладаються між УПОВН КОМуналЬНІЙ власності територіальної громади М. 

оваженим Н 
розповсюджувачами зовнішньої реlOI а це робочим органом та 

Установами організацiJlми KOUVU aм~ за умови Погодження дозволу підприємствами. 
, ..• ~ ц8JIЬHOl власності Б . 

(б8JI8Нсоутримувачами) цих місць розміщеННJI ОЗР. М. ровари чи ІНШИМИ користувачами 

. 5, Ппата за DО&:JJyПI ро60чоrо opraвy • та DJlата за право Пlмчасового КОРIIС1)'ваIIIIЯ 
МІСЦВМП ДJIJI розміщено 03Р, ЩО 3НUОДЯТЬСВ У коl\lуналы�ійй влаСllості 

5.1 Плата за право тимчасового ко . . ристувВНIIJI МІСЦЯМИ Д1UI розltf1щення ОЗР. що 

знаходиться У комунальнїІі . ВЛ8сноcn, перераховується розповсюджувачем 

зовнішньої реклами на окремиІі поточний рахунок на розвиток інфраструктури 
міста. 

52. Визначення розміру плати за право тимчасового користуваННJI міСЦJlМИ 
(ДПJI розміщення 03Р), що знаходиться у комунальній власності, здіЙСНЮЄТЬСJl з 

урахуванням РеКЛaмRо-інформаціliиого зовувВRНJI м. Бровари (згідно з додатком) та 

відповідно до Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користуваННJI 

ltIісцими (для розміщеRВJI об'єктів зоввjmвьої реICJlВМИ), які перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Бровари (згідно з додатком N!! З). 

5.З.ІІлата за право тимчасового користув8ИRJI МЇСЦИМИ, щО знахОДИТЬСJl у комунальній 

масності, ДJIJI розміщеRВJI соціальної реlCJlВМИ або інформації може не справлятись на 

підставі рішенВJI виконавчого органу Броварської міської ради за погоджеННJlМ з 

ynpaвлiивsJ:м економіки Броварської міської ради~ .. 

5 4 В· . ш' сть за шдг' отовку договору, ва право тимчасового користування . . lДПов1Д8JIЬ 

місцем розтamyвавия ОЗР та в~ановлеВВJI пріоритету весе робочиіі орган. 

ВRJI Діі і СКDмпааввв дозволу та деl\lоmвzy 03Р 
6. УМОВИ ПРВПDве -,,-

6.1. дія дозволу прИПИИJ(Є'l'ЬC'C .' 'оо 

б 1 1 . акінчеRВЯ терміну його дп; 
• • • у разІ з . Ді"I' договору на право тимчасового користуванви 

б 1 2 . акіичеВВJI терМІНУ 
• • • у разІ з б J го розірвВНВJI В установленому порядку; 

ДJIJI розміщеВВJI ОЗР а о о Місцем 

.. ':uпеИВJI строку його діі на підставі 
ся до· зcuuP ~ 

62. Дозвіл скасовуєть оо міської ради за письмовим звернеНВJlr.I 

Р. raвy БроваРСЬІСОl .. 
UnеllВJl виконавчого ор разі вевикОРИC1'ВllJlJI MICЦJI РОЗМlщеВВJI ОЗР 
розповсюджувача зовНЇIПSЬої реICJIВМИ, у реоформлеВRJI дозволу згідно цього ПорJЩКy. 
б ісяців або вс ве 
езперервно протягом шесТИ м нчеnтnnrм . 

.. паCl' дозволу є в ~'-. '" 
Перелік підстав ДПJI CICВcyвanPA • ся в журналІ реЄС1'рацll та надсилається 
. QЗволу ф1lCсуєть 

РuпеВRJI про cкacyвaвRJI Д ЇJIIНЬoї реICJIВМИ' 
РОбочим органом розповсюджувачу зовв 



РішеНВJI про cKacyввuНJI дозволу може бути 
законодавстві оскаржено у порядку встановленому 

6.3. Демонтажу пiдJшraють ОЗР: 
б.3.1. дію дозволів на розміщеННJI JIКИX 
П ПРИПИНено або скасовано відповідно до 

_oro орядку; 

б.3.2. у разі відсутності onAep:v н 
• • • r, J а встаиовлеНИJI ОЗР, демонтаж здійснюється 

спеЦlальни~ ~1ДД~~OM по контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном ~IiCTa 
БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради. 

6 4 У разі припиненвя стр '" б 
• • оо оку ДІІ а о cKacyвВНВJI відповідного дозволу розповсюджувач 

зовнішньОl реклами ЗОБОВ'~аний у триденний термін демонтувати ОЗР власни~ш силами 
або за рахунок власних коmnв. 

б.5. У разі невикон8ВНJI розПОвсюджувачем зовніmиьої реклами обов'Я1КУ щодо 
демонтажу ОЗР, передбаченого п. 6.4. цього Порядку, а також у разі необхідності 
негайного виріmеНRJI цього ПИТaивJI (через загрозу життю або здоров'ю людей ЧИ інші 
обставини), а також у випадках неможливості встановлення розповсюджувачів 
зоввіпmьої реклами, відсутності дозволу ва розміщеНИJI ОЗР, демонтаж здійснюється 

під контролем спеціального відділу ПО контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизщом м. Бровари, власниками або організаціями, пі проводять ремонт і утримання 

дорожніх об'єктів, або здійснюють контроль за іх станом. 

б.б. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції. 

ремонту, будівництва ва місці розміщеВИJI ОЗР, ві зумоВJПOІОТЬ неОбхідн~СТЬ зміни місця 
розміщенИJI ОЗР, робочий орган У семиденний строк письмово ПОВІДомляє про . це 

Вl'швьо'l' реклами у десятиденний строк з початку ЗМІНИ 
розповсюджувача зов . . _ 

. б'" ... реконструкції, ремонту, БУД1ВНИЦlва робочии орган надає 
МІСТО УД1ВНОІ ситуaцn, . . . . у . 

• оо реклами інформацію про шше РІВНОЦ1ИИе МІсце. разІ 
розповсюджувачу зовR1ПIВЬОI . . 

Ю'сЦJI розміщевня ОЗР вносяться змши У дозвІЛ. 
ДOCJIГНeНВJI згоди щодо вового . . ' ..... авих з демонтажем та монтажем ОЗР на новому МІСЦІ, 

6.6.1. Biдmкoдyв8ВВJI витрат, пов - . . 
. ., огово З власНИКОМ МІСЦІ РОЗМ1Щеввя ОЗР. 

здійСlПOється В1ДІІОВЩНО ДО Д ру слуг пов'язаних із зміною місця 
обочим органом по , 

б.б.2. Плата за BВД8RВJI Р 'оо олу продовжується на час необхідний 
ся Строк ДІІ Дозв ' 

розташуваввя ОЗР, ве справлиЄТЬ '. 'нного місЦІ. Після закінчення реконструкції, 
пп.. • про HВДaвНJI Р1ВНОЦІ . оо 
~IA ВRplшеНRJI ПИТ8ВВJI ОЗР розповсюджувач ЗОВНІШНЬОІ реклами • . змїщенНJI 
ремонту, будівництва на МІСЦІ p~ еИНJI ОЗР на попередньоМУ місці. 
Має пріоритетне право на розм1Щ ва підставі з_и, яка подається робочому органу 

б.б.3. CtpOK діі дозволу продовжуЄТЬСЯ . ній формі ве пізніше ніж за один місяць до 
• •• XnaМJI У ДОВІЛЬ . . 

розповсюджувачем зовв1ПDIЬОІ ре строку діі дозволу ФІКСУЄТЬСЯ в журнаЛІ 
закінчеНВJI о дії дозволу. продовжеИНJI. 

ctp ку . . их змін у доЗВШ. . .. 
'реЄстрації з внесеиВJIМ ВІДПОВ1ДВ трок діі ДОЗВОЛІВ, наданих В1ДПОВ1ДНО дО 

одоВЖУЄТЬСЯ с 
У такому ж порядку пр . оо еICJIВМИ У м. Бровари. 

'nOPillJnt:v • НВJI об'єктів зоВИ1ПDIЬОI Р ;mтовідИО ДО договору з власником 
---"J РОЗМ1Ще 03Р провоДRТЬCJI B~· 

6.6.4. Роботи з демоВТВЖУ 
.'ltIicЦl розміщеВВJI 03Р. 



7. КОIП'pОJJЬ за А 
• • ~lВlaВJIDI ЦЬОГО Порядку та 

ВІДПОВІДалЬНість за його порymеllПВ 

7.1. Контроль за додержаниим ць n ... 
ого орядку 3Д1йСВІОє . .... 

ЗD ставом благоустрою та зовнїшн' . спеЦІальнии ВІДДІЛ контролю 
орган а таІСОЖ інші органи згідно ІМ дизаівом МІста Броварської міськоі ради. робочий 

, з чинним закОнодавством у межах своіх повноважень. 

7.2. для забезпечеННJ[ КОВ'Іроmo 
)ІОВИ робочий орган надає ПРИМіР~ОТРИМIUUUIМ законодавства про рекламу і про 
.. одержаних від розповсюджувачів зовнішньої 

реICJIами mформаційних повідомлень: 

- Відділу ~нутрішньоі політики Броварської міської ради; 
- Територ~альному органу Антимонопольного комітету Украіни; 
- ТеРИТОРІальному органу у справах захисту прав споживачів' 
- Національній експертній комісії УкраіВи з питa:u. захисту суспільної 

моралі, ві здійСlПOють KOR1pOJIЬ У межах своєї компетенції. 

7.3. ПротJlГОМ десJlТИ днів з дати реєстрації дозволу робочий орган подає 
інформацію про розповсюджувачів зовнimвьої реЮJDМИ, яким надано дозвіл. Державній 

податковій адміністрації у м. Бровари, спеціальному відділу по контролю за станом 

благоустрою та зовНЇmнiм дизайном Броварської міської ради, виконавчому органу влади з 
питань захисту прав споживачів, управліввю економіки Броварської міської ради. 

7.4. У разі порymеввя вимог цього Порядку уповноважена особа 

органу, JIКИЙ здійснює контроль за його додержВННJIМ, звертаєтьси до 

розповсюджувача зовніпІвьої реклами з вимогою про усуиенВJI порушень у визначений 

строк. 

у разі невиконання цієї ВИМОГИ спеціальн~ .Biдд~ по кон~ол~ за CTaHO~ 
благоустрою та зовнjтпвім дизайном міста БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради,. або IH~I opгaH~, ию 
здійсJDOЮТЬ контроль за додерхсаввям цьоro порядку, подають ШФОРl\fаци.о спеЦІально 
уповноваженому оРгану виконавчої влади з питань ЗIXИc:r>' прав споживаЧІВ, У порядку 

ЖИТf.и неоБXlДllИX заходів ДЛ.І усуненн.и 
встановленому ЗаІСонодавством, щодо в 

lИDnевих порушень. 

. .Горбатюк 
~~~~~----~~~ 



ПОДАННЯ: 

.... . 
головнии аРХІтектор МІста --4~~----::~-- К.Л.ТелеmеВI 

ПОГОДЖЕНО: 

. 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

,7 

~~ ----c~;;:-- О.А.КиявИЦJI 

- перший заступник 



,-
- -

ЗАЯВКА 

Додаток 1 до Порядку 
розміщеННJI об' єктів 
зовнішньої реклами у 
м. Бровари 

Міському голові 

на HaдaввJI дозволу на розміщеВНJI зовнішньої реклами 

ЗUШШП~~ ________ ~ __ ~ ________________________ __ 

(ДJIJI юридичної особи - повне нвйменуванНJI розповсюджувача зовнішньої 
реІОІВМИ , ДJIJI фізичної особи - прізвище, ім'. та по батькові) 

~есаз~вика~ ____________________ ~ __________________ _ 
( ДJIJI юридичної особи - місцезнаходжеННJI , ДJIJI фізичної особи -
місце прожив8ВВJI , паспортні дані) 

Ідентифікаційний код (hoMep}:--_______ ---:-______ _ 

Телефсн (телефахс) _----

Прошу надати дозвіл на розміщеВВJI зовнішньої реклами за адресою 

( повна адреса місци ДJUI розтamyванви спеціальної конструкціі) 

~рмШоМна ____ ----------------------------------

Перелік документів, що додаються 

мп 

. - . 
• І .. : .'. і' t 

(ІІідпИс, прізвище, ім'. та по батькові 
38JIВНИD або уповноваженої вим особи) 

----__ .0. о орба1ЮК 
I~~-----

15 



ПОДАННЯ: 

w· • 
головнии аРХІтектор МІста 

ПОГОДЖЕНО: 

w - першин заступник 
-міського голови 

. . ; 
• '. # 

:':.. • ... r 
,-

" 

_--'J~~4;:;;.. __ ~~ __ К.л.телеwева 



ДОЗВІЛN!! 

Додаток 2 до Порядку 
розміщення об'єктів 
зовнішньоі реклами у 
м. БроваРIl 

на розміщення зовні1ШlЬОЇ реклами 

Виданий _______ 200 
_р. на підставі рішення виконавчого 

комітету від ________ 200 _р. К!! 

---

~~_rп~~::~~~=-~------------------
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньоі 

реICJIВМИ , ДJIJI фізичної особи - прізвmце , ім'я та по батькові ) 

( адреса ,телефон (телефакс ), б~ські реквізити, ідентифікаційний код (номер ). 
податковии номер платника податку на додану вартість) 

~eca мїcЦJI розтamyвlUlllJl спеціальної конструкції ----------------------

ХаР8IC'l'Cристика (в тому числі технічна) спеціальної конструщії 

( вид , розміри, площа МЇCЦJI розтamyвaнвJI ) 

Фотографічний знімок МЇcЦJI або комп'ютерний макет фрагменту місцевості 
( розміром ве Meвm JП( б х 9 см ), де плануЄТЬСJ( розташувати спеціальну конструкцію. 

Ескіз з КОИСТРУКТИВНИМ рішеНВJIМ , то~огеодезичвий знімок Micцe~ocтi ~пеці~ЬНОї 
конструкції МІ: 500 з прив'язкою МІСЦЯ розташування назеМНО1 спеЦlалЬНО1 

конструщіі 

мп. 

Відповідальна особа за топогеодезичне знімання 

(підпис, прізвище, ім'я та батькові) 

16 



ПОГОДЖУвАЛЬНА ЧАСТИНА 17 

1. ВJlаСDИК місци розтаmyваllDИ pCкnal\IIIOГo зас06у, а60 УПОВllОВВЖСllllіі 11111\1 ОРГВІІ (особа): 

(JUUЇ IОрIUUIЧlIОI 01:0611- ПОIIIС IШRМClаувllll". 

М.п. Керівник 
(ПUUlIIС) 

(1"111І81111 та ПРI1КIІІІІС) 

2. Віддіп I\lіетобудуваВDИ та архітектури: 

М.п. 
(ПUUlIІС ynОlllOl"ИОI ос06l1) 

(111111І811І1 та ПРI1RIІЩС) 

3. Ва ВІІМОГУ робочого органу: 

Держuтошспекц~ ______________________________________________________ ___ 

М.п. 
(nUUUIC ynОlИОlll1lCllOі оёосill) (IHIW8lll111l ПРI1II1ЩС) 

ВЩдш~~~и ______________________________________ __ 

м.п. 
(ПIДllIIС ynОIНОІlІЖСІlОI 0ёD611) (1111W8ll1111l ПРI:l8I1ЩС) 

Утримувачі ішкевервDX мереж: 

м.п. --'''<УіР=I:::lмyu=:;;~1іlln;DКCіііlііі!lСрІІІіііііііlXі"мМісріііClCiiёf) --- (nuuulC) • (IНIШ8ІІ1111І nPl:l811ЩС) 

м.п. --.... <УіР=I=lмуа=а;;~"llDКCНііііёііёсріііIUіііlХіі .. wср:ріСІІС;iiJ') --- (IIWIІІС) (наШ8ІІ1111І npl1lllWC) 

м.п. --'''7.СУіР=I:::IМ)'ІІІ:V;;;ііі'~ПI...нсрііііііііііНlіііlХіі .. wср:ріСІІС;iiJ') --- (IНIШ8ІІІ111І nP11811ЩС) 

Стр іі 
01lV ОО м.п. ок Д Д03В •• .1 __ ----2 _ fnianllC 1CCpIВНI'" роБОчою 0Pnll)') 200_ р. до «_» з «_» _____ _ 

Дозвш продовжено 

з «_» _____ _ 

Дозвш продовжено 

з «_» _____ -

Дозвіл продовжено 

з С<_» ___ ---

. ДОзвш продовжено 

ОО м.п. 
__ ---2 - fnkusc кeplIIU11Ca РОБОчою 0PnllY) 200_ р. до «_» 

200_ р. до «_» -----

200_Р. до «-» ~---

м.п. 200_ fnkusc 1ССрIIНIIІСа РОБОЧою OPnll)') 

м.п. 
200_ fnїдnIШ 1CCp1В11II1C8 РОБОчою 0PnlIY) 



з СС_)) -----200_ р. дО <L)) _____ 200_ р. ______ _ 
м.п. 

(пітlllС кері.""". робочого nPГD11) ) 

Фотографічний знімок мїcЦJI (розміром не менш як 6 х 9 см) 
після розташування на ньому рекламної конструкції (рекламоносія) 

Начальник спеціального відділу по 
контроmo за станом б~агоустрою та 
зовнішнім дизайном МІста 

мп. ____________ ___ 
(підпис) 

. и На . і nv містобvдування та' аРХ1тепур ~альник ВІДД ..... " {І 

м.п. 
(підпис) 

(іll1ціanll та ПРlзаllще) 

(illiцianll та прізаllще) 

1LJ,..====vJI~~::Р""--=::===~-ПВ. Горба1ЮК 
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ПОДАННЯ: 

w· • 
головнии аРХ1тектор МІста 

ПОГОДЖЕНО: 

- перший заСТУІІНИК 
міського голови 

---./A~---1~--- К.Л.Телешева 



'Харaкreрвстика 

зови 

І 

Зона! 
Центральні улиці 
міста 

Додаток З до Порядку 

розміщення об'єктів 
зовнішньої реклами у 
м. Бровари 

PeKJI8MBo-інФОl!маційве ЗОПУВ8IIIIJIl\I. БроваРl1 

Перелік оевовlІП BYJIВЦЬ 

п 

Бульв. Незалежності (до вул. 
Щоmciвській), вул. Мало ІСИЇвсьІС8, 
вул. Кирповоса, вул. 

ЧервюdвськОГО, вул. Королевха, 
вул. Шевченка, вул. Гагаріва, вул. 
Миxaйnа Грушевського, вул. 

Возз'ЄДНВВВJI, вул. Кірова, вул. 
В'ячеслава Чорвовіла, вул. Марії 
Лагунової, площа Шевченка, парк 
«Перемога», парк «Приозервий» 

ВІВІОПІ, обl\lе'ЖеllllВ 

m 

в зоні І повністю 
зберігається 
архітектурно-просторова 
cтpyкrypa, що історично 
склалася. Розміщення 

ОЗР можливе за 

типовими 

індивідуальними 
прое~, розроблени.IИ 
на підставі архітектурно -
планувальних завдань 

(ЛПЗ) 



..--
І 

11 
ІІІ 

20 

30наП Вул. КиївськІ, Об'Їзна дорога, 
В зоні 11 можливе і Вкmoчає основні вул. КутузовІ, вул. Красовського, 
доцільне розміщення в'їзні магістрanі вул. Чкалова, вул. ВОКЗlЛЬна, вул. 
типових та Димитрова 
спеціальних 
конструкцій, які 

мають розміщуватися 
за індивідуальними 
проектами 

... 



- І 

Зона ІІІ 
Вкnючає території 

інших житлових 

вулиць 

п 

Вул. АвіаційнІ, вул. АндрєєвІ, 
вул. Івана Ба течкІ, 
вул. БерезневІ, Пров. Дем'яна 
Бєдного, вул. Білодібровна, 
вул. Олександра Блоха, вул. Івана 
Богуна, вул. БогунськІ, 
вул. Боженка, вул. Бормопоnьци, 
вул. Будівельників, 
вул. Будьонного, вул. Бузкова, 
пров. Вавилова, вул. ВатутінІ, 
вул. Вербна, вул. ВересневІ, вул. 
BecНJIНa, вул. ВОЛОДИМИра 
Винниченха, вул. Виmнева, вул. 
Воїнів - Інтернаціоналістів, 
вул. ВОЛОПІХова, вул. Воробйова, 
вул. 8-го БереЗRJI, ВУЛ. Восьмого 
з'їзду Рад, вул. Гальбичв, 
вул. Гаcтeпnо, вул. Гвардійськв, 
вул. Геологів,ву.п. ГероіВ 

Стaлiнrpада, ВУЛ. ГерценІ, ВУЛ. 
Леоніда ГліБІ, ВУЛ. Гnинxи, пров. 
Глинки, ВУЛ. Гоголя, ВУЛ. Івана 
Гонти, ВУЛ. ОлеCJI Говча~а, 
вул. Горького, пров Дарвшв, Ву"Л, 
Декабристів, Пров ДесНJIНСЬКИИ, 

ВУЛ. ДніпровськІ, ВУЛ. Олександра 
Довженка, вул. Петра 
Дорошевхв, вул. Мих~а 
ДубовихІ, вул. ЕлеХТРИІ?В' 

Енгельса, вул. Єсеншв, пров. вул. 

Єсенінв, вул. Заводськв, 'оо 
Залізничнв, вул. МаРІІ вул. З ізькв, 

Заньковецької, вул. апор 

К Заслоновв, вул. Зеленв, пров. . Калінінв, вул. 
пров ЗорJIВИЙ, вул. 
FUu40,вул.Карбиmевв, 

У а Кармamoкв, вул. СТИМ. КamтaНOBв, 
и ... "IUt'\Шв, вул. 

вул,~у ~OBCЬKOГO, 
вул. Квітневв, вул. О ги 

КвижИцькв, вул. :JIЬ 
вул. .. ву.п Ковпаха, вул. 
и б-wаиСЬКОІ,. . 
Ао -:~. комунаРІВ, 
КоJ(J(1НВЮ, пров. 

вул. коопераТИВНіу.п. Зої 
ов. корольовв, оо 

:cMoдeM'JlНCЬ~OI, 
космонавТІВ, 

вул. го 
ву.п. Кросовсько , Краснв, вул. 

бивсьКОro, 
вул. КОЦЮ Кvлїma, пров. 
пантелеймона ~' 

ІІІ 

В зоні ІІІ можливе і 
доцільне розміщення 
типових та інших 
рекламних 

конструкцій, типи та 

розміри яких, а також 
місця розташування 
мають бути 

передбачені 
проехтними 

розроБК&\fИ 

21 



,.. 
І 

С. П 
ерПJIЛазо Л ІІІ 

вул Л . • вул. евадівська, 
вул· Л еиml, вул. Леваиевського 

. еонтовича, • 
вул. ЛермонтовІ, вул Л . 
У оо • еСl 
в XPВ1~. вул. Миколи Лисеmca, 
УЛ. Лідіце. вул. Лісова, 

вул. ЛомоносовІ, вул. ЛУГОВІ, 
вул •. Рози ЛюксеМбург. вул. 
ЛьВ1Вська, вул. Іваиа Мазепи 
вул. I1nатоиа Майбороди. BY~. 
Макаренка, вул. Карпа МарксІ, 
вул. МатросовІ, 

22 

ВУЛ. Маиковського • 
вул. Метanypгів. пров. 
Механізаторів. вул. Паиаса 
Мирного. вул. Миру. 
вул. МічурінІ, вул. Петра МоГИJIИ 
вул.Молодіжна, • 
вул. МосковськІ, вул. НекрасовІ, 
вул. Оболонська, пров. 
оболонсысий. пров. ОзерИИЙ. вул. 
Митрофаиа Олексавдровича, вул. 
Степана О.пійника, вул. 
Оniмпiйсьха, пров. ОиезьІСИЙ. вул. 
Осипова, вул Островського. 

вул. ВасИJIJI Осьмака, 
вул. Пaвnова, вул. ПапанінІ, пров. 
Парковd. ПРОВ. Партизавсь1СИЙ. 
вул. Пархомевха, 
ПРОВ. Пархомеика, вул. ПеронІ, 
вул. І-го ТРВВИJI. вул. 
Петровського,пров.~огова, 
пров. ПіонерсьkИЙ. 
пров. Піщавий. вул. Пластуисьха, 
вул. Плехаиова, вул. Полярнихів. 
вул. Поповича, вул. Попудренка, 
вул. постишевІ, ПРОВ. Поmтовий, 
вул. ПрИJIYЦЬІС8, вул. Проліскова, 
вул. пушкіна, вул. Радгоспиа, 
вул.р~ariв,пров.р~сь1СИЙ, 
вул. Степана Разіва, вул .. Мариии 
Раскової, вул. Ремоитmпaв• 
вул.Рокосовського, 
вул. РусанівськІ, вул. Петра 
СaraйдaчнОГО, • 

вул. CaкcaraнCЬKoгo. 
CaкcaraнCЬKoгo, вул. Седова, 

вул. СемаПІКО, вул. сєрова, вул. 
::а Сірка. вул. Січнева, вул. 
ВасИJIJI СlПdоиенка. 

... 



І 
11 

ВУЛ. Гриrорія Сковороди, ВУЛ. 
СЛУЦька, ВУЛ. СоlUlЧВа, 
ВУЛ. Старотроїцька, 
пров. СтаРотроіцька, 
ВУЛ. Старченка, ВУЛ. Михайла 
СтельмахІ, ВУЛ. ВасИЛJI 
Стефаника, ВУЛ. Григорія 
Ступака, пров. Суворова, 
ВУЛ. ТаращанськІ, ВУЛ. ТельманІ, 
пров. Тихий, ВУЛ. Павла Тичини, 
ВУЛ. Толстого, ВУЛ. ТополинІ, 
пров. Тракторний, пров. Тупий, 
ВУЛ. ТургенєвІ, пров. у JlЬJlВОВИХ, 
ВУЛ. ФабричнІ, ВУЛ. ФедоровІ, 
ВУЛ. Фenьдмава, пров. ФілаТОВІ, 
ВУЛ. Івана Франка, ВУЛ. Фрунзе, 
ВУЛ. ФурманОВІ, ВУЛ. Богдана 
Хмельницького, 
пров. ХолоДИJIldПlЙ, 

ВУЛ Чайковського, вул. ЧапаєвІ, 
ВУЛ. Чemoсківа, ВУЛ. Чепурного, 
ВУЛ. Чернишевського, 
ВУЛ. ЧернігівсьКІ, вул. Чехова, 
ВУЛ. Чубар .. вул. Павла 
Чубивського,вул.Гр~ка 
Чупринки, вул. Шолом-АлейхомІ, 

вул. Щерб8І<ОВЇ, 
ВУЛ. Щоmciвська, вул. ЩорсІ, вул. 
ЯблуневІ, вул. ЯлинковІ. 

23 
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ПОДАННЯ: 

ГОЛОВНИЙ архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

- перший заступник 
міСЬКОГО ГОЛОВИ 

__ .J...&.~_---J~ __ К.Л.Телешева 

. :-



ПОРЯДОК 

Додаток 4 до Порядку 
розміщення об'єктів 

зовнішньої реклами 

м. Бровари 

визначеВRJI розміру плати за право тимчасового користування місцями (Д1IJI розміщення 
об'єктів зоввіmвьоі реклами), пі перебувають у комунальній власності територіальної 

громади М. Бровари. 

1. Пnата за право тимчасового користування місць (ДlНI розміщення об'Єh.їів 

зовнішньої ремами), які перебувають у комунanьній впасності територіальної громад.1 

м. Бровари, (далі - плата), складаються з базових тариф :в (таблиці 1, 2) та коригуючих 

коефіцієнтів (таблиця 3), на які послідовно перемножується базовий тариф. 

2. Пnата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бyrи обчислені 

додатково відповідно до законодавства, та вapricть проепних організацій, які мають відповідні ліцензії. 

Таблпцвt 

І п m IV 

N! ВидОЗР Одиницll виміру Плата за місяць, у 

грн. 

1. ІЦИТ, щО стоїТь окремо заОдиницІО 
100 

1. подвійний 150 
2. трійний 175 
3. спарені подвійні 

заодиниЦlO 100 
2. ІЦИТ на фасаді будинкУ . 

40 
ІЦИТ на тимчасовій спорудї; паркані, на 

заодиНИЦlO 

території буд M~ заОДИНИЦlO 60 
4. Лайтпocrep, що стоїть окремо 

заoдиницlО 
10 

s. Лайтпостер, що є скпвдовою 

частиною павinьйоllY, кіоску 
за одиницю 2000 

6. Графічна (лазерна) npоекціііна 
установка 

~ 



.--
І 

-7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

11 
Тcnевізійний екран 

Тимчасова аИНосна спецімьна 
конструкція 

Банер. панно 

- на фасаді будинку 

Конструкції на даху будинку 

{будімО. споруди 

Кронurreйн 

- на стіні будівпі - на стовпі, опорі 
освітленНJI - на кіоску 

Конструкції на естакаді. мості. 

ШJUlXоnpоводі 

Тумба, об'ємно-просторова 

конструкцїк. ЩО стоJП'Ь окремо 

Peкnaмнa вивіска, напис на будинку (будівпі), 

споруді 

ЕпеrapОlDlе табло. "рвдок, що 

біжить", світлова газета, які 

рomuповані на фасаді 

!пневмостенд. повітр.вна куля, .вкі 
використовyкm.c.в .RК peкnвмoHocii 

ГrорговeJIЬНИЙ павільйон, кіоск, ві 
використовyкm.c.в як peкnвмoHocii 

Irсшефонна кабінІ, урна, nавl, інші елементи 
зовнішнього благоустрою. ві 
використовyJOТЬCJI .RК peкnвмoHocii 

Прапор, парасOJlJl. намет. які _ 
peкnaмOHOCl1 використовyJOТЬCJI .RК 

ІІІ 
2S 

IV 
за oдJfНJfШО 400 

заОДИНИЦIО 30 

заОДJIНИШО 

300 

заОДИНИШО 500 

заодинишо SO 

за одиницю 300 

100 

за 1 кв. м. ремамноі 40 

площі 

за одиницю 100 

за оДиницю 

500 

за ОДИНИЦІО 150 

за одиницю 5 

заоДИНИЦfO 20 



--т 11 
26 

11 IV 

20. ХУДОЖНЬО-ПРосторова КОмпозицUr (ЗeJJ • 
насадження, фїтокомпозиції тощо) • еНI за 1 кв. 1\1. мощі 20 

, ЯКІ 
використовуаOJ'ЬСЯ ЯК peкn поверхні 

амоносії 

21. Транспарант-перетJDККa нІД вулицею 
за 1 кв. 1\1. мощі 400 

поверхні 

Т8бnIIUВ:! 

Ва:шві таРDфD 

N! ОДВВВЦВ вва.іру Плата 38 добу 
ВпдО3Р 

угрв. 

1 PeКJJIМHa KOHCТPyкцiJl, Яка перемїЩ)'єrьcR за одиницю S 

фізичною особою 

2 AyдiopeКJJIМHa aКЦiR з 
за одиницю 

викориCТВННJIМ міського 

середовища 

- без переміщення по місту 
10 

IS 
- з переміщенНІМ по місту 

3 PeКJJaмнa aКЦiR з 
за одиницю 

демонстрацією зразків 
20 

продукціі 30 
- без переміщенНІ по місту 
- з переміщенням по місту 



ТаБJlІІЦВ3 

Коефіціmтo дllФерепщ8 аціі б.... • . • 
-ОВОro тарифу у :Jвлежооm ВІД ]01111 РО]l\IIЩСIIIIВ 03Р 

r-

І П 
ІІІ - Коефіцієнт Зона Перелік ВУЛИЦЬ, провулкіВ, ПЛОЩ, бульварів ТОЩО 

(ВУЛИЧНо-шляхова мережа) 

.... 3 Бульв. Незалежності (до вул. ЩOJIкївській), 
ІІІ 
.А .... вул. МалОКИївська, вул. КирПОНОСІ, вул. Черняховського, вул. Короленк8. вул . І=: ::r а 
&d = fo4 Шевченка, вул. ГагарінІ, вул. Михайла Грушевського, вул. Возз'єднаННJI, вул. 
Q..C::: U 

КіровІ, вул. В'ичеcnава ЧорновілІ, вул. Марії Лаryновоі, площа Шевченка, fo4 ~ .... 
ІІІ IQ :S 

парк «ПеремоJ'8»), парк (сПриозерний)) u 
::r 
.... 2 Вул. КиївсьКІ, Об'їзнадорога, вул. Кyryзoва, вул. Красовського. вул. Чкалова, 

11: 
вул. Вокзальна, вул. Димитрова ... 

1=: .... 
аІ ::r а 
Q..�51f-I 
fo4 І=: U 
с) ~.)1 . .... 

ііа 
~ 
аІ 

~ 



cd ... 
u 
.~ 

. ~ 

. ~ 
а 
:= .... 

1 
Вул. АвіаційнІ, вул Анд є 28 
д .... ' Б • Р єва, вул. Івана Батечка. вул. Березнева. Пров. 
~". вна ЕДНоro вул Б· ·б 

Б ' • ШОДІ РОВНІ, вул. Олександра Блока, вул. Івана 
огунв, вул. БогунськІ, BV Б 

;,п. оженкl, вул. БорисI10лы1 •• вул. Б)'дівcnыІків •• 
вул. Будьонноro ВVЛ Б 

, ;". ~KOBI, пров. Вввиnов&, вул. Ва1)7іна. вул. Вербна. 
вул. ВересневІ, ВVЛ Ве 

_ • ;". СНИНІ, вул. Володимира Винниченка, вул. Вишнева. 
вул. BOIHIB -Інтернац· •. 

10H8JJICТlB, вул. ВолошковІ, вул. Воробйова, вул. В-го 
Берсзни, вул. BOCLMoro з'їзду Рад, вул. Гальбича. вул. Гастелло, 
вул. ГвардійсьКІ, ВVЛ Ге' Ії - . ;,'. onorla, вул. еРОIВ СталІНГРадІ. вул. ГерцеІІа. 
вул. Леоніда ГліБІ, вул. Глинки, пров. Глинки, вул. Гоголя, вул. Івана Гонти. 
вул. Олесв ГончарІ, вул. Горькоro. пров ДарвінІ. вул. Декабристів, 
пров. Деснинський, вул. ДніпровськІ, вул. Олександра Довженка. вул. Петра 
ДорошенКІ, вул. МИX8ЙJJа Дубовика, вул. Електриків, вул. Енгельса • 
вул. Єсенінl, пров. Єсенінl, вул. Заводська, вул. Залізнична. вул. Марії 
ЗаиьковеЦЬКОі~ вул. Запорізька, пров. К. Заслонов&, вул. Зелена. пров Зориний. 
вул. КaniHiHв, вул. Камо. вул. КарбишевІ, вул. Устима Карr.rе.'1ЮКа. 
вул. Каширінl, вул. КаштанОВІ, вул. Квітнев&, вул. Квятковського . 
вул. Книжицька, вул. Ольги Кобиnянської, вул. Ковпака, вул. Коккінакі, 
пров. Комунарів, вул. КооперативнІ, пров КорольовІ. вул. Зої 

Космодем'внської, вул. Космонавтів, вул. Кросовського, вул. КоцюБШIСЬКОГО, 

Краснв, вул. ПaнтenеАмона КулішІ, пров. СергіJl Лазо, вул. Лсвадівська. 

вул. ЛенінІ, вул. Леваневського, вул. ЛеонтовичІ, вул. Лермонтова. В)'.1. Лесі 

Украінки, вул. Миколи Лисенка, вул. Лідице, вул. ЛісовІ. вул. Ломоносова, 

вул. ЛyrОВI, вул. Рози Люксембург, вул. ЛьвівськІ, вул. Івана Мазепи. 

вул. Пnатона Майбороди, вул. Макаренка, вул. Карла МарксІ. вул. Матросова. 

вул. MUKOBCLKOro, вул. Meтanypгiв, пров. Механізаторів, вул. Панаса 
Мирного, вул. Миру, вул. МічурінІ, вул. Петра Могили, вул.Мо.'10діжна. вул. 

МосковсьКІ, вул. НекрасовІ, вул. Оболонська, пров. Оболонський. пров. 

Озерний. вул. Митрофана ОлександровичІ, вул. Степана Олійника, вул. 

ОлімпійсьКІ, пров. Онезький, вул. ОсиповІ, вул. Островського, вул. Васили 

О П8ВJIова в:у:п ПапанінІ, пров. Парковий, пров. ПартизанськиR, сьмака, вул. .... 

П менк. пров Пархоменка, вул. ПеронІ, вул. І-ro Травни, вул. архо ... • ... 
П го пров Пироroва, пров. Піонерськии, пров. ПІщаний, 

вул. етровсько. . • 
в:у:п I1nеханова, вул. ПOJ1JlРНИКIВ, вул. Поповича. 

вул. ПnастунсьКl, • оо 

Постишев&, пров. Поштовии, вул. Прилуцька, вул. вул. ПоnyдренКІ, вул. . 
• п'н в:у:n. Редгоспна, вул. РадИСТІВ, пров. Радянський, 

ПРOnIСКОВа, вул. ушю а, . 
. :n Марини Раскової. вул. РеМОНТНИКІВ, вул. 

вул Степана РазІН&, ву. • .. 
. Р сан'вська, вул. Пcnpа Сагаидвчного, вул. 

POKOCOBcLKOro, вул. СУ І HCLKOro вул. Садов&, вул. Сеltf8ШКО, вул. СЄРОВа, 
СЬКОro вул. аксага , . 

Саксаган • С' ВVЛ ВасИЛJI Симоненка, вул. ГРИГОРIJІ 
І ана Сірка, вул. Ічнева, ;" • 

вул. В С а, 
СковорОди, вул. спуцька, вул. ОНJIчн 
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вул. Старотроїцька, пров. СтаРОТРОіцький, вул. Старченка, вул. Михайла 
СтельмахІ, вул. Васиnа Стефаника, вул. Григорія С1Упака, пров. Суворова, 
вул. Таращансьц вул. ТельманІ, пров. Ти:<ий, вул. Павла Тичиии. вул. 
Толстоro, вул. Тополина, пров. Трвкroрний, пров. Тупий, вул. Тургенсва, 
пров Ульанових, вул. ФабричнІ, вул. Федорова, вул. ФеЛЬД~lана. пров. 
ФілатовІ, вул. Івана Франц вул. Фрунзе, вул. Фурманова, вул. Богдана 
Хмельницького, пров. Холодиnьний, вул. Чайковського, вул. Чапаєв&. вул. 
ЧелЮскіна, вул. Чепурного, вул. Чернишевського, вул. Чернігівська, вул. 
ЧехОВІ, вул. Чубара, вул. Павла Чубинського, вул. Грицька Чупрm.ки, вул. 
Шолом-АлейхемІ, вул. Щербакова, вул. Щолківська, вул. Щорса. вул. 
ЯблуневІ, вул. ЯлинковІ, вул. Павпа Чубинського пров. Павла Чубинського, 
вул. Незanежності (промвузол) вул. Підпісна, вул. Дмитра Гамалія. вул. 
Козацьха, вул. Березова, вул. Дмитра Руслановича, вул. О.,ексія 
Большеченка, пров. Остапа Вишні, вул. ТРОJlНДОВа, вул. Виноградна, ву.,. 

Соборна, вул. Соснова, пров. Миxaiinа Драгоманово, вул. Злаl·ОДИ. ву.,. 

РОСЯНІ, вул. ЗірковІ, вул. Спортивна, вул. Абрикосова, пров. Во.,ОДJtЩlра 

8инниченка, вул. Володимира Конощенка. 



1. Передбачені в ціli таБJJиці коефі • 30 

Р • переБVllа~ _ ЦIЄНти заСТОСОВУIOТЬСJl відносно до місць розміщенНІ 03 , ЯКІ .,,-UAI&а на теРИТОРl1 зазначено. • 
І ВУJJИЦl. умовна межа JlКОЇ проходить в 1 О м за лінією забудови. 

2. РОЗПОВСЮджуВач зовнішньої рекп • . 
• ами не ЗВIJJЬНJlЄl'ЬCJI ВІД мати за право тимчасового 

Користування МІСЦJIМИ ДЛЯ розміщеННJI 51' . • . 
о ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОІ рекпами при віДСУТНОСТІ ОЗР 

3. До неосвіТJJених 03Р, перелічених у позиціJlХ 1 _ S, 10 _ 14 табл. 1 цього Порядку, 
звстосовуєrься коригуючиli коефіціє~ 2. 

4. До незаповнених сюжетом 03Р, переJJічених у позиціJlХ 1 _ S. 10 _ 14 цього ПОРЯДІ\-У. 
звстосовуєrься КОРИryJочиli коефіцієнт I,2S. 

S. у випадку розміщенНJI рекпамоносіїв скпвдноі конфіrypації розрахунок сплачуваllОЇ П.'lощі 
здіRснюєrься у межах описаного nPJlМОКУТНика (зовнішні габарити). 

б. Соціальна рекпамна інформаціJl, розміщена на замовлеННJI Броварської міської рад.... на 
JlKY отримав. дозвіJJ відповідниli розповсюджувач зовнішньої реклами, РОlміщується 

рекnвмода8ЦJ1МИ безкоштовно. 

7. Розмір ПJJати за розміщенНJI іншої соціальної інформації визначається із 

застос~анНJIМ пільгового коефіцієнту O,S. 

8. При підрахунку ПJJощі peкnaмoHocїJI плата за кеповниА квадратииА Метр береться як ")а повний. 

бапок 
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Доroвlр». ----

ДO~TOK S до Порядку 
РОЗМІЩСННЯ об' єктів 
зовнішньої рсклами у 
м.Бровари 

на право тимч • асового КОРис:туванНJI 
~ICЦCM РОЗТВШВанНJI об' . 

зовн1ШНЬ .. єкnв 
01 рсклами та BcтaнOВJICHНJI 

пріоритету 
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м.Бровари 
ес» 200_ P0h.")' 

Виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області в особі 
;;;-::-:-:-~~ ___ -:::=-=-_____ ---" що діє на підставі Н!! 
Від «_»--_---.,;200_ року, з одного боку, та ----- ~----

в особі -;;-________________________ • шо діє 
на підставі 
(далі - Розпо~в;;:сю;;:;,цжув::=ач::зо::в=ю~·mнь=:-о::;і~· р=с=КJI=ами=~)-:,з::-др---уг--ог-о--:б:-о-ку---:(дan--і .-к-о-жн-,-,П-о-кр-еr.-,о-С-т-о-ро-н-а.-а 

разом Сторони), уклали цсй Договір про наступнс: 

1. ПредtlП договору 
1.1. У відповідності до умов цього Договору та на викон8ВНJI "Типових правил 
розміщеННJI зовнішньої реклами", затверджених Постановою Кабінету Міністрів Украіни 
від 29.12.2003р N!!2067 Робочий орган встанОВJПOє за Розповсюджувачсм зовнішньої 
реклами пріоритет на місце(-я) ДJIJI розміщеВВJI об'єкта (-ів) зовнішньої РСКЛ8.'IИ (надалі -
03Р) та надає право на тимчасове користув8ВВJI місцем розміщенНJI за адрссою( -ами) 
згідно Додатку, пий є невід'ємною частиною цього Договору. 
1.2. Пріоритет на місце(-я) ДJIJI розміщсВНJI ОЗР та право на тимчасовс користуванНJI 
місцем розмїщеНВJI надається ДJIJI розтamyв8ВНJI ВИКЛЮЧНО тих об'єктів, що вказані у 
Додатку до цього Договору. • . , 
1.3. погоджувальна частина Дозволу на рОЗМ1ЩеВВJI ОЗР є невІД ємною частиною цього 

Договору. 

2. Права та обов'JDКІІ сторів 

~.11 Ро~ .. очиit орган має пра~:: дотрим8JIВJIМ розповсюджувачсм зовнішньої рсклами 
• .1. 3Д1Исвювати контроль :у.nп..ої рсклами 

ства з питань зовн&&&uно • 

вимог чинного законодав . ць 1J)JЯ розміщсВJIJI ОЗР протягом всього строку дії 
2.1.2. Проводити обстсжеНВJI МІс 
даного Договору. 03Р без дозволу на ЙОГО розміщсННJI, а також інших 
В разі ВИJlВлеН8JI встановлеН;ГОб чий орган письмово інформує про цс Розповсюджувача 
порушеНь, в т.ч. умов оплаТИ. О о ВВJI порушень У визначсний строк. При нс усунснні 
зовнішньої реклами з вимогою усуне .,а ..... иаУ Робочим органом порушснь Робочий 

. і реклами В_CUП'-Розповсюджувачем ·ЗОВВIIПНЬО . :дів передбачених умовами даного Договору та 
оргаи залишає за собою право вЖИТИ ~~~ пр' іоритстУ на місцс ДJIJI розміщСННJI ОЗР та 

. т ч скасу&CIПDВ ЧИННого законодавСТВІ, в •• озміщеВВJI ОЗР. 
npипинеННJI оформлеНИЯ дозвоЛУ ВІ, р 



2.1.3 Розірвати цей Договір т . 32 
екnами демонтаж об' а зд1ЙСНИТИ за nЯYVи р • ЄІСТу у випадку самов' r--,,660K РОЗПОВСJоджувача зовнішньої 

дозволу на РОЗМ1щення 03Р) В' шьиоro встановлеННJI НИ'"І ОЗР (б . . 03 . 1ДJDJ(OJIVD n ез HIUIBHOCТI 
збеР1ганню Р ПОЮJaдaJОТЬСJl на Р rv .. анив витрат по демонтажу та ПО ,ПП n 

ОЗПовсюmrnn.. _.ьшому _ ... " оача ЗОВНІШНьої реклar.ш. 
2.2. Робочиіі орrаи ЗО60В'ОУєn. . 
2.2.1. Встановити пріоритет на c~. 

б . МІсце Д1lJl роз . 
перед ачеНl умовами цьоro Договору Мlщення ОЗР в порядку та строки 
2.2:2. у разі зміни МіСТОбудіВИО;В ~имог~и чинного законодавства. • 
БУДІвництва на місці ДJIJI розміщенJIЯ o~В;:II, проведення. реконструкції. ремонту. 
встановленому порцку та акі зvиОll_- ,ро JIК1 було ПОВІДомлено Робочий орган у 

б оо '"... -иvIOТЬ необхідність' . 
Ро очии орган у семиденний строк . ЗМІНИ МІСЦЯ розташування 03Р. 
зовиїmиьоі ремами та у десятидеини:ИСЬМОВО ПОВІДОМЛЯ~ про. це РОЗПОВСlOджувача 
реконструкції, ремонту. БУдіВиицтва BC"fP.OK З початку ЗМІНИ МІстобудівної ситуації. 
використaииJI рівноціииого місця З внесе:!'~ЄТЬся. питання про надання права на 

6uи&m. в дозвшьну документацію відповідних 1мін. 

2.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами має право: 
2.3.1. На продовжеВIIJI строку діі Договору на Иовий 'Г. • • 
ним своіх обов'JlЗКЇВ. еРМІН в разІ належного виконання 

2.4. Розповсюджувач З~ВНішньої реклами зобов'JI3УЄТЬСВ: 
2.4.1:. Оформити Дозвш в порцку та терМіни, передбачені ЧИННИМ законодавством 
УКРаІНИ. 
2.4.2. Розміщувати 03Р тільки відповідно до умов зареєстрованого та виданого у 
встановленому порJIДКy Дозволу. 

2.4.3. Отримати Дозвіл ва розміщеJПfJl ОЗР протJIГOМ строку встановленого 
пріоритету ва місце розміщеВВJI ОЗР. 
2.4.4. Нести витрати ва оформлеllВJl!переоформленвя дозвільної документації. 
2.4.5. Не передавати МЇCЦJJ, ваданого Розповсюджувачу зовнішньої реклами іншим 
особам (фізичним, юридичним) без переоформлення дозвільної документації на нового 

власника 03Р. 
2.4.6. Письмово попереджати Робочий орган про намір продовжити термін діі 
встановленого пріоритету ва місце ДlJJI розміщення ОЗР або ~o B~OBY від пріоритету. 
2.4.7. Отримати рахунок-фактуру Робочого .opraвy в тр~еинии тс:,рм1н з дати ~РИЙНJIТТЯ 
рimеВИJI про вставовлeJIВJI (продовжеlПlJl) ПРІОРитету на МІсце РОЗltпщенНJI ОЗР 1 оплатити 
в строки зазначені п.4.3. цього Договору. 

3. ПорJIДок розрахунків . 
3 1 Р' пріоритет ва місце (-Jl) ДJJJI РОЗМІщення ОЗР та право на 
. . ОЗМlР плати за . станОВJПQЄТЬCJI виконавчим комітетом 
тимч aIIВJI місцем розмuцеВВJI в 

асове користув р повсюmlt'V1lачем зовнішньої реклами на 
Б •• • оо ади тa .... ~ ОЗ '1'1І-"-
роваРСЬКОI МІСЬКОІ Р WиАа~J-·---

підставі Додатку, наданих Ро~~ЧИМ ор=с:'~ти прИЙНJlТl'JI рішення про встановлення 
3.2. НapaxyвввВJI плати ЗДІ~СIПOЄТЬ розташування ОЗР, вказане у Додатку до цього 
пріоритету ва кожне окреме МІсце Д1JJI . 

Договору. им8НВJI Додатку Розповсюджувач зовнішньої 
3.3. Не пізніше п'яти днів з Mo~eвтy ОТ:а місце ДJJЯ розміщення озр на поточний 
реJCJJами перераховуЄ ~o~. за ПРlоr:оNY ж поpJIдКY здійснюються розрахунки при 
раYvпок Броварської МlсьКОI ради. . ~ 
-""Ц. го прlора~w.". . . 
Продовжені СТРОКУ встаио~ен? з nа1'И BcтaнOВJ1eRВJ1 ПРІО~ИТe:r>' па МІсце розтamув~ня 
3.4. Протягом трьох MICJ!Ц1В _ В розмірі 25 відСОТКІВ ВІД встановленого РОЗМІРУ 
03р щоміСJlЧRа плата нараховУ 



плати, крім ВИПадків, копи Розп 33 
• 03 ОВСЮджуВач· ва РОЗМІЩ~1tВJI Р. ЗОВНІШНЬої реклами раніше отрш.IУЄ дозвїn 

З.5. У разІ отриманНJI ДОЗВQnV на • 
б ' •• J РОЗМlщенНJI ОЗР Р 

ЗО ов язується укласти Договір на прав ОЗПОВСЮджувач зовнішньої рекла.\lll 
розташування 03Р з дати приііНJlТrя о ТИМЧасового користування місцем( -ями) для 
рішення про. видачу дозволу на РОЗМіщеН:К~;;ВЧИМ органом Броварської міської ради 
з.6. В разІ ПРОДовжеННJI С1року BcтaнOВJIe • . 
цього Договору, щомісячна плата нарахов ного прIОР~~ету за умов, передбачених п.5.3. 
розміру плати. УЄТЬСJl в РОЗМІРІ 1 ОО відсотків від встановленого 

З.7. Грошові кошти, отримані викон . 
РОЗПОВСІОджувача зовнішньо· І· ре." авчим КОМІТетом Броварської міської ради від 

AlI8МИ За пріорит· . пiдnяrаІОТЬ поверненшо. ет на МІсце ДЛJI розt.l1щення озр не 

З.8. В разі ВИJlВJIенНJI встановленого ОЗР б 
перерахунок плати З І-го -сл. ез дозволу. Робочий орган здійснює 

-u& а MICJIЦJI, в пому вавле випадку РОЗПОВСЮmtnI1I.ач зо в . оо но дане порушення. В цьому 
_.'J - НlШИЬОl реклами зобов'яз й .. 

вартості розміщеltВJl 03Р . оо ани сплатити сто В1ДсотКlВ 
. .• ' РОЗМІр ПОІ визначається виконавчим комітетом Броварської 

MICiKOl ради. 

4. Відповїдuьпіс:ть сторін. 
4.1:. Сто~они и~суть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
своІХ зобов ЯЗ8ВЬ З?ДИО З цим Договором та чинним законодавством. 
4.2. Сторони звшьНJIЮТЬCJI від відповідальності за повне або часткове невиконання 

. б ' ДOГOBlP~ ЗО овяз~, ~o таке невиконання пов'язвне з дією обставин непереборної 
сили, JП(l виникли шеля П1ДПИСВНИJI цього Договору, які не могла і не повинна була 
передбачити жодна із Сторів, та які не МОГJIИ бyrи відвернені Сторонами ДОСТУПЮІМJ.І 

засобами. 
4.З. При наявності форс-мажорних обставин виконання договірних зобов'язань Сторін 
призупиияється на термін діі таких обставин. 
У термін діі форс-мажорних обставив, кожна із Сторін має право ініціювати дострокове 
припииеВИJI дії Договору. СторонІ, .ІКа посилається на дію форс-мажорних обставин. 
протягом З-х робочих днів з моменту іх вacтaJПIЯ зоБОВ'J13вна письмово повїДОМИТJ.f про це 

iвmy Сторону. . .. айв··оо .й . 
4.4. Обставинами непереборвої сили є зовНUПВ1 1 Н8ДЗвич 1 ПОДІІ, а саме: СТИХl НІ 
лиха (пожежі, повені, землетруси, епідемії, епізоотії, природні катaxnізми та іх наслідки. 
воєнні діі, повст8IIВJI, мобілізація, страйк тощо) .. 

5. Строк діі доrовору. 

.. • б YnnжvоСТЇ З дати підписання Сторонами та діє до -----
5.1. Цеи ДОГОВІР ва ирає ~ (дата) 

. •.. Догово ry визначаєтьСЯ по кожному місцю розтamyвВИНJI озр 
5.2. Строх дп цього р Договору 

.. евід'ємвою частивою • 
окремо у Додатку, JIКИИ є в кожному місцю дnи розміщеИНJI ОЗР може бyrи 
5.З. Термів діі цього договору по 
продовжено у разі: Ф _11' nозвоJIry У зв'язку з потребою ВИКОНВННJI 

строку о opмпe~ ~ ....оо 
- продовжеВВJI . облеВВЯ проеІСТИО-тexRІЧНОI докумеНТВЦll; 
apxite�C'1'YPHO-ПЛанувaJJЬИИХ роБІТ та РО!""ача зовнimВЬої рехлвми щодо продовженНJI 

ВНJI РОЗПОВСЮ~J-
- письмового зверне . НВJI ОЗР 
С1рОку оформnеВВJI дозвоЛУ ва РОЗМ1Щ~ о З~ взаЄМНОЮ згодою Сторін (наприклад 
5.4 Цей Договір може бyrи РОЗІРВав :"'e~cru l!Vдy, піCJUI зшнчеllНJI терміну дії . .. yroди) за РІ&» DПnO·· -JI ~ •• 
УКЛадання ДодаТКОВОI ' . ввя ОЗР або аОГО скасув8ИИ1 на шдстава.,,<, 

• це для роЗМ1JЦе 
останнього пріоритетУ на МІС ством украіНИ. 
передбачених ЧИJIIIIDUIзвконодав ЄТЬСЯ вsаСЛЇдОК: 
5.5. дія цього договору прИIJJODl 



закінченВJJ строку на JlХИЙ іі б 34 
невикоН8НВJJ УМО~РОЗПі"" 3 ого упо укладено; 

• • '-"J цього ДОГОВОРУ. 
ЗМІНИ влаСНИка МІСЦІ( РОЗТЯrrnn. ' 

.оо --J aВНIIJI ОЗР; 

5.6. 

припинеВНJI ~II встановленого пріорит . 
не~оЖJIИВОСТ1 розміщенНJI ОЗР ету" • . . . 
Дm цього Договору також прип у ЗВJlЗКУ. ІЗ ЗМІНОЮ МІстоБУДІВНОЇ ситуації. 
ліквідації або БА'""""" р ИНJIється внаслІДОК: 

• _.'I'J ~cтвa ОЗПОВСЮПVtVllач . оо 
В 1ВШИХ ВИПадках пе б --'J" а ЗОВНІШНЬОІ реклами; 

, ред аченихз8КОНОДавством. 

. . 6. ВllрішеНІІВ спорів 
6.1. СПОРИ та розБІЖНОСТІ, що вИНИІСають м· С . 
Договору вир;11n1tnТLCJI 'ln1Y_ 1ж торонами ПІД час виконання цього 

'. -J""''''' ~UlAOM проведенНJI переговорів. 
6.2. у разІ немоЖJIИВОСТ1 вирішення сп . 
вирішуються у судовому порядку. ОРІВ 1ПJUIXом проведення переговорів такі спори 

. 7. Прикінцеві ПОJlоженив 
7 .1. 3~НИ ~ доповнеННJI до цього Договору допускаються тільки В тому разі. якщо 
вони ЗД1Иснеш в письмовому вигляді в хожному окремому випадку та піДШlсані 
уповноваженими представниками Сторів. 

7.2. Всі ~ОДИ та Договори, JIId були пiдJщсаві Сторонами до укладення цього 
Дoгo~py 1 безпосередньо стосуються його предмету, втрачають юридичну силу '3 

дати п1ДПИСaннJI Сторонами даного Договору. 
7.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках. які мають однакову 
юридичну силу, по одному примірнику ДJIJI кожної із Сторів. 

7.4. :у разі зміни у однієі із Сторін адреси та/або ШІаТЇЖНИХ реквізитів Сторона. У якої 
ВИИИІОІИ такі зміни, зобов'изана у п'ятидеввиіі термів направити іншій Стороні письмове 
повідомnеВВJI про нову адресу тalабо ШІатіжні реквізити. В іншому випадку СторонІ, яка 
не була повідомлена про нову адресу тalабо платіжні реквізити Контрагента. не несе 
відповідanьності за неналежне виконання умов цього Договору. 
7.5. Повноважні представники Сторів своіМи підписами підтверджують 
про досягвеНВJI згоди щодо всіх істотних умов Договору. 

8. Додаток до Договору. 
8. 1 Невід'ємною частиноЮ Договору є Додаток до. Договору на право тимчасового 
користув8ВIIJI місцем розміщення ОЗР та BcтaвO~eННJI ПРІОРИТету. 

9. ЮРВДJl1lllі aдpeCl1 і реквізити сторів 

Розповсюджувачем зоввionIьоі реклами 

СеКРетар р ~-:J-
~\. І 

Виконавчий комітет Броварської міської 

Ради 
07400 Київська обл. м. Бровари. вул .. 
Гагаріна 15. 
п\р 31519931500005 
МФО 821018 
Код 50110000 
Код зКПО 23571923 

(niдJnIC) 

рбmoк 



ПОДАННЯ: 

г~ловний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

.- перший заступник 
міського голо~и 

: J І ," •• 

". 

.' 

'. ' 
о. , •• .. . . . 

, ' 

.. .' , . , 

, ... . ... , 
. . 

.' ' 

----..~~--_r~-К.Л.ТелеwеВЕ 

.,.. . .. - '. 



Адреса ~ КоефІцієнт 
роnaшуваllllR об'єкта Аllференцlацit 

03Р 

1 2 3 

Нач8JIЬНИІС відділу містобудув8ВНJI 
та архітектури 

BIIJI03P 

4 

зs 

Додаток 
до Договору на право 
тимчасового користування 

місцеr.1 розміщення ОЗР та 
встановлення пріоритету 

-, '" 

ОДІІІІІІЦЯ Плата]. Сума (ГР".) 
Вllміру I\lіевц .. 

. (І]!ІЧ 

5 6 7 

(підпис) 

7--'&.----==:----~~ Горбатюк 



ПОДАННЯ: 

головний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

- перший заступник 
міського голови 

. . 
:.... . а. 

е •• ,: '.' ': • 

. , . 

_-b~----7"ii!::..-_- к.л. Телешева 

'--___ =-----_-==:;;:;...- О.А.Кияниця 
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