
РОЗДІЛ 7. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, 

ВИВІСОК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТАБЛИЧОК 

 

Загальні вимоги до розміщення рекламних засобів 

 

7.1. Розміщення зовнішньої реклами на території Населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади проводиться відповідно до 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, цих Правил 

благоустрою громади, на підставі дозволів, що надаються виконавчим комітетом 

Корюківської міської ради у встановленому порядку. 

7.2. Дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу 

зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк 

та у певному місці. 

7.3. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міська 

рада уповноважує (створює) робочий орган.  

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої 

реклами та одержувати дозвіл. 

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом 

міської ради забороняється. 
7.4. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами 

робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань 

громадян та суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері реклами.  

Для підготовки пропозицій та надання рекомендацій щодо розміщення 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, ідентифікації і визначення обсягу соціальної реклами, 

виконавчим комітетом Корюківської міської ради створюється постійно діючий 

колегіальний орган (комісія). 

Соціальна реклама розміщується на підставах та умовах визначених цими 

Правилами. Плата за тимчасове користування рекламними засобами, на яких 

розміщена соціальна реклама, не сплачується. 

7.5. Зовнішня реклама на територіях, будівлях та спорудах розміщується за 

згодою їх власників. Погодження розміщення зовнішньої реклами на об’єктах 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

здійснюється виконавчим комітетом Корюківської міської ради. 

7.6. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам: 

7.6.1. Розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки, із 

забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних 

переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати 

зображення дорожніх знаків. 



7.6.2. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків. 

7.6.3. Фундамент наземної зовнішньої реклами повинен бути заглибленим, 

а у випадку, якщо фундамент виступає над поверхнею землі – декоративно 

оформленим (пофарбованим). 

7.6.4. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж 

проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою територіального органу 

Національної поліції України наноситься вертикальна дорожня розмітка зі 

світлоповертаючих матеріалів заввишки до двох метрів від поверхні землі. 

7.6.5. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою 

частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен 

розташовуватися на висоті не менш як п’ять метрів від поверхні дорожнього 

покриття. 

7.6.6. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або 

огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну лінію з фасадами 

будівель або огорожами. 

7.6.7. На будівлях, спорудах зовнішня реклама не повинна закривати 

елементи архітектурного оздоблення фасадів. Рекламні засоби не повинні бути 

домінуючим об’єктом у місцях розташування пам’ятників, культових споруд, 

пам’яток архітектури. 

7.6.8. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних 

комунікацій дозволяється за погодженням із утримувачем зазначених 

комунікацій.  

7.6.9. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх 

знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального 

користування дозволяється за погодженням із територіальним органом 

Національної поліції України. 

7.6.10. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без 

попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та 

організацій. 

7.6.11. Наземні рекламні засоби розміщуються в одну умовну лінію, 

паралельну до осі вулиці, розташовану з кожного боку вулиці, в тому числі й з 

кожного боку додаткових смуг руху, а також на зелених зонах тощо.  

7.6.12. Встановлення наземних рекламних засобів вздовж проїжджої 

частини вулиць і доріг на підставі нових дозволів має здійснюватися на відстані, 

у тому числі відносно раніше встановлених наземних рекламних засобів, не 

ближче, ніж 200 м – для великогабаритних рекламних засобів; не ближче, ніж 50 

м – для інших рекламних засобів; відстань від наземного рекламного засобу до 

зупинки громадського транспорту повинна бути не меншою, ніж 20 м.  

7.6.13. Розміщення зовнішньої реклами на будинках, у тому числі на дахах 

будинків, не повинно вступати у візуальний конфлікт з їх архітектурою. 



Забороняється змінювати вигляд фасадів, натомість, слід максимально 

використовувати можливості внутрішньої вітринної реклами. 

7.6.14. Афіши культурних та розважальних заходів, шоу, концертів, 

фестивалів, конкурсів, ярмарок, виставок, циркових програм тощо, що мають 

комерційний характер, розглядаються як реклама. Афішна реклама розміщується 

тільки на конструкціях, спеціально передбачених для її розміщення.  

7.6.15. Розміщення реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 

знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під 

якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна 

розміщуватися на рекламних засобах ближче, ніж за 300 метрів прямої видимості 

від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та 

інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років. 

7.6.16. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на 

каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, 

номера його телефону, дати видачі та строку дії дозволу. 

7.6.17. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або 

місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів 

населених місць здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу» на 

підставі дозволів, які оформляються за участю органів виконавчої влади, 

визначених Законом України «Про охорону культурної спадщини». 

7.6.18. Мовою реклами в Україні є державна мова.  

7.7. Забороняється розташовувати рекламні засоби: 

7.7.1. На пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному 

руху пішоходів. 

7.7.2. На висоті менш як п’ять метрів від поверхні дорожнього покриття, 

якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини. 

7.7.3. На фасадах багатоповерхових будинків. 

7.7.4. На фасадах будівель, споруд та на огорожах біля них, окрім 

розміщення сучасних рекламних засобів на стінах фасадів будівель торгових чи 

виробничих комплексів окремо стоячих споруд, за умови покриття не більше ніж 

25 відсотків загальної площини сторони фасаду, на якій розміщується рекламна 

конструкція. 

7.7.5. Шляхом наклеювання рекламоносіїв на фасади будівель та споруд без 

застосування спеціальної конструкції. 

7.7.6. На пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких 

пам’яток, у межах об’єктів природно-заповідного фонду без погодження з 

відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері 

охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду. 

7.7.7. На підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на 

засобах та обладнанні, у тому числі опорах зовнішнього освітлення. 

7.7.8. На технічних засобах регулювання дорожнього руху. 



7.7.9. Як транспаранти-перетяжки між опорами і на підтримуючих засобах 

контактної мережі електротранспорту та зовнішнього освітлення. 

7.7.10. Над інженерними мережами. 
 


