
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

м. Бровари 

Г Про внесення змін до "Порядку розміщення об'єктів І 
зовнішньої реклами у м. Бровари", затвердженого рішенням 

Броварської міської ради від О 1.12.2005р. Н!! 850-39-04 

З метою приведення у відповідність «Порядку розміщення об'єктів 
зовнішньої реклами у м. Бровари» до Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" Н!! 509-6 
від 16 вересня 2008 року, керуючись Законами України "Про рекламу" (в 

редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про 
рекламу" від 11.07.2003 року Н!! 1121-IV), "Про охорону культурної 
спадщини", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", 
постановами Кабінету міністрів України від 29.12.2003 року Н!! 2067 "Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", від 
30.03.1994 року Н!! 198, "Про затвердження Єдиних правил ремонту і 
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони" відповідно п. 42 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування" та ''Про запобігання впливу світової 
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" 
від 18 грудня 2008року Н!! 693-VI, міська рада 

ВИРІШИЛА 

1. Внести зміни до ''Порядку розміщення зовнішньої реклами у 
м. Бровари" (далі - Порядок), затвердженого рішенням Броварської міської 
ради від 01.12.2005р. Н!! 850-39-0~,.a c~e: . .. . 

1) по тексту Порядку C~OBO 'В~ІЛ. В УСІХ ВІДМІНКах замІНИТИ словом 
"управління" у віДПОВІДНОМУ BIДМI,~КY; . ". 

2) у п.2.1. слова "до робочого органу замIН~И.СЛОВ.~ ~,o Дозвшьного 
центру Управління економіки БРО~~РСЬК01 МlСЬК01 pa~ ; . 

3) У п.2.2. після слова "реєструється доповнити слова 'у ДОЗВІЛЬному 
. " центр!, а також ; 
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4) в останньому реченні першого абзацу п. 2.3. слова "керівник робочого 
органу приймає" замінити словами "робочий орган готує і подає 
пропозиції на інвестиційну раду міста щодо прийняття"; 

5) у другому абзаці п.2.3. після слова "прийняття" доповнити словом 
"позитивного" після слова "рішення" доповнити словами 
"інвестиційною радою"; 

6) у третьому абзаці п.2.3. слова "робочий орган" та "вмотивовану 

відповідь" замінити відповідно словами "дозвільний центр 
Управління економіки" та "рішення інвестиційної ради"; 

7) у п.2.4. слова "керівником робочого органу" замінити словами 
"інвестиційною радою"; 

8) по тексту Порядку слова "архітектурно-планувальне завдання" в усіх 
відмінках і числах замінити словами "містобудівні умови і обмеження 
забудови земельної ділянки" у відповідному відмінку і числі; 

9) у першому абзаці п.2.6. слова "керівника робочого органу" та в 
третьому абзаці слова "робочим органом" замінити словами 
"інвестиційної ради"; 

10) у п.2.8. та п.2.10. слова "керівником робочого органу" замінити 
словами "рішення інвестиційної ради"; 

11) п.3.13. доповнити другим абзацом: "реклама об'єктів будівництва з 
метою продажу житлових або не житлових приміщень, в тому числі 
пов' язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за 
наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та 
дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що 
рекламується. Така реклама має містити номер ліцензіі (дозволу), 
дату ії видачі та найменування органу, який видав цю ліцензію 

(дозвіл); 
12) у п.З.18. слова "до затвердженої рішенням комісіі по розміщенню 

малих архітектурних форм в місті Бровари" замінити словами "до 

цього Порядку"; 
1З) У першому абзаці п.6.6.З. сл~ва "робочо~ ?,ргану" замінити словами 

"Дозвільному центру УправЛІННЯ еКОНОМІКИ ; 
14) у п. 7.З після слів "зовнішнім дизайном" добавити слово "міста"; 

м.Бро~~и 
від О/У. ()1()~ 
Н! 1fJJf-55-7' 

Сапажко І.В. 



ПОДАННЯ: 

- начальник ynрaвnіННJI 
містобудуванвя та архітектури, 
rоловний архітектор міста 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міськоrо roлови 

- ВИlCонуюча обов' JlЗКИ 
начальника упрaвnїИНR 

економіки - застynвик 
начanьиика управлїИНJI економіки 

- иачanьиих ЮРидиЧНого відділу 

- гоnова П!>стїііноі комісії з IUlтан 
розвИТКу та бnагОУСТРОIQ теРитоЬ і" 

.РиБШ 
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B.B.P~ 

.. Ik~ Т.Г. ЛолiuO 
• 

г d: І.Г. JJ8JCII 

Н.І. fJlattO' 

земeJ1Ьиих Відносин. Р ІІІ 
б • І аРXlтеlCТypи _.аС' Уд\ВКИцтва та i~ • ~ 

---______ С.В. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСІ1 

упРАВЛІННЯ МІСТОБУдУВАННЯ ТА АРХІТЕктури 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15. кІм. 412 Тел.5-ЗО-49 

Не 1.9 

На Ng _----- Від ---J.r-If.~~ 

Про впесеВНJI змін до 
"ПоридtCY розміщенНJI об' єктів 
зовнішньої реI(JJВМИ у м. Бровари" 

... 

Виконуючому обов' язки 
міського голови -
секретарю міської ради 

D). о;Сапожку І.В . 

ПОДАННЯ 

Управління містобудування та архітектури подає на засідання сесіі 
Броварської міської ради питання про внесення змін до "Порядку розміщення 
об' єктів зовнішньої реклами У м. Бровари". 

Начальник управління 
МіСТОбудування та архітектури, 
головний архітектор міста 

л.є. Рибакова 
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