
 

Додаток 2  

до рішення Гостомельської селищної ради 

_______________________________________ 

 

 

Класифікатор типових рекламних засобів 

1. У цьому Класифікаторі типових рекламних засобів терміни вживаються у такому значенні: 

Скролінг - рекламоносій, рекламна площина якого кріпиться до спеціальних барабанів та дистанційних 

кронштейнів, за допомогою яких змінюється рекламний сюжет. 

Призматрон - рекламоносій, рекламна площина якого складається з тригранних сегментів, за допомогою 

яких послідовно змінюється рекламний сюжет. 

Беклайт - рекламоносій, рекламна площина якого виготовляється на просвічуваній банерній тканині, яка 

прикріплена за допомогою системи натягу. 

Суцільний щит - рекламоносій, рекламна площина якого складається із суцільної металевої поверхні, 

змонтованої безпосередньо на металокаркасі. 

Лайтбокс - рекламна конструкція, що складається з короба та просвічуваної лицевої поверхні, на яку 

різними засобами наносять візуальну інформацію (друк, аплікація, гравірування тощо). 

2.  Для реалізації напрямів Правил визначений поділ для наземних рекламних засобів відповідно до 

площі однієї рекламної поверхні РЗ, що буде розміщуватись відповідно Порядку розміщення 

рекламних засобів в сел. Гостомель: 

малий формат - до 2,16 кв. м включно; 

середній формат - понад 2,16 кв. м і до 8,0 кв. м включно; 

великий формат - понад 8,0 кв. м і до 32,0 кв. м включно; 

надвеликий формат - понад 32,0 кв. м і до 75,0 кв. м включно. 

З метою забезпечення відстаней між конструкціями встановлюються мінімально допустимі зони 

розташування РЗ. 

Зоною розташування наземного рекламного засобу є простір навколо центру опорних стійок (опірної 

стійки, основи) рекламного засобу встановленого радіусу. 

Зони розташування наземних рекламних засобів у відповідності до форматного поділу складають: 

- малий формат - радіусом 20 м; 

- середній формат - радіусом 35 м; 

- великий формат - радіусом 50 м; 



- надвеликий формат - радіусом 75 м. 

Зони розташування наземних РЗ не можуть накладатись одна на одну, крім випадків накладення зон 

розташування РЗ малого формату при їх розміщенні на бульварних частинах вулиць. При цьому відстані 

між такими РЗ, розміщеними вздовж проїзних частин, мають відповідати величині встановленого 

радіусу. 

У зонах розташування наземного рекламного засобу розміщується тільки один наземний рекламний 

засіб. 

 

Вид (тип) 

рекламного засобу 

Приклад конструктивного та 

дизайнерського рішення 

Щит, що стоїть окремо (РЗ001) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, 

складається з фундаменту, опорної стійки, просторового 

каркаса та однієї або двох поверхонь, що розміщуються в 

одному горизонтальному та/або вертикальному перерізі. 

Основні характеристики (вимоги): 

Площа рекламної поверхні обмежена відповідно до площі 

однієї поверхні рекламного засобу 3х6м 

РЗ може мати різні технології зміни зображення (суцільний, 

скролінг, призматрон, беклайт, комбіновані тощо). 

Нижній край РЗ (просторового каркаса), що розміщується над 

проїзною частиною, повинен розташовуватися на висоті не 

менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття або від 

рівня ґрунту. 

В разі розміщення РЗ не над проїзною частиною нижній край 

РЗ (просторового каркаса) повинен розташовуватися на 

висоті не менше ніж: 

- 2,5 м - для щита, що стоїть окремо, площею рекламної 

поверхні до 8,0 кв. м включно; 

- 4 м - для щита, що стоїть окремо, площею рекламної 

поверхні від 8,0 кв. м до 32,0 кв. м 

Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків. 

Рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується 

рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим 

покриттям або інформацією соціального змісту. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

   



РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ 

Щит, що стоїть окремо (суперсайт) (РЗ002) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, 

складається з фундаменту, опорної стійки, просторового 

каркаса та однієї і більше рекламних поверхонь, що 

розміщуються в одному горизонтальному перерізі. 

Основні характеристики (вимоги): 

Площа однієї рекламної поверхні від 48,0 кв. м до 75,0 кв. м 

включно. 

РЗ може мати різні технології зміни зображення (скролінг, 

суцільний, призматрон, беклайт, комбіновані варіанти тощо). 

Нижній край рекламного засобу (просторового каркаса) 

повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 7 метрів від 

поверхні дорожнього покриття або рівня ґрунту. 

Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків. 

Рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується 

рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим 

покриттям або інформацією соціального змісту. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, 

тротуарів, алей, розподільчих смуг шириною менше 2-х 

метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

   



покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ. 

Відеоекран, що стоїть окремо (РЗ003) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості та 

використовується для відображення і передачі візуальної 

інформації. 

Складається з фундаменту, опорної стійки, просторового 

каркаса та рекламного поля. 

Площа рекламного поля обмежена відповідно до площі однієї 

поверхні рекламного засобу, що буде розміщуватись 

відповідно Правил розміщення реклами в сел. Гостмоель, але 

не більше 75 кв. м 

Основні характеристики (вимоги): 

Нижній край РЗ (просторового каркаса) повинен 

розташовуватися на висоті не менше ніж: 

- 2,5 м - для РЗ площею рекламної поверхні до 8,0 кв. м 

включно; 

- 4 м - для РЗ площею рекламної поверхні від 8,0 кв. м до 32,0 

кв. м 

Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків. 

Забороняється експонування сюжетів у нічний час, із 

двадцять другої до сьомої години, із яскравістю, що 

перевищує 200 ніт(кд)/кв. м 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ 

   



Лайтпостер, що стоїть окремо (РЗ004) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, 

складається з фундаменту, опорної стійки, просторового 

металевого каркаса та однієї або двох рекламних поверхонь. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір однієї рекламної площини не більше: 1,2 м х 1,8 м; 

- габарити просторового металевого каркаса - не більше 1,4 м 

х 2,0 м; 

- висота опорної стійки від дорожнього покриття або від 

рівня ґрунту до нижнього краю металевого просторового 

каркаса повинна бути не більше 1,2 м; 

- може мати підсвічування; 

- можливі різноманітні технології зміни зображення; 

- освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків; 

- рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується 

рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим 

покриттям або інформацією соціального змісту. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- з дотриманням вимог п. 2.;                                                            

- вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п. 2, не 

розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих 

територіях, наданих власникам таких РЗ для обслуговування 

торговельних, торговельно-розважальних, виставкових та 

офісних центрів, закладів громадського харчування, 

автозаправних станцій, автомотосалонів і використовуються 

виключно для інформування про свої заходи та діяльність; 

- на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної 

зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2-х 

метрів; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ 

   



Лайтпостер, що стоїть окремо на опорі (РЗ005) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, 

складається з фундаменту, опорної стійки, просторового 

металевого каркаса та однієї або двох рекламних поверхонь. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір однієї рекламної площини не більше: 1,2 м х 1,8 м; 

- габарити просторового металевого каркаса - не більше 1,4 м 

х 2,0 м; 

- нижній край зовнішньої реклами (просторового каркаса), що 

розміщується над проїзною частиною, повинен 

розташовуватися на висоті не менше ніж 5,0 метрів від 

поверхні дорожнього покриття або від рівня ґрунту та не 

менше ніж 2,5 м в разі розміщення над місцем руху 

пішоходів; 

- може мати підсвічування; 

- можливі різноманітні технології зміни зображення; 

- освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків; 

- рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщується 

рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим 

покриттям або інформацією соціального змісту. 

Вимоги до розміщення. 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

- вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п. 2.. не 

розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих 

територіях, наданих власникам таких РЗ для обслуговування 

торговельних, торговельно-розважальних, виставкових та 

офісних центрів, закладів громадського харчування, 

автозаправних станцій, автомотосалонів і використовуються 

виключно для інформування про свої заходи та діяльність; 

- на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної 

зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2-х 

метрів; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

   



території, де розміщений РЗ 

Тумба, що стоїть окремо (РЗ006) 

Об'ємний рекламний засіб, що розміщується на відкритій 

земельній ділянці, має дві і більше площин розміщення 

реклами та складається з фундаменту, просторового каркаса 

та рекламного поля. 

Основні характеристики: 

- РЗ може мати не більше 3-х вертикально орієнтованих 

рекламних поверхонь; 

- площа однієї поверхні РЗ - не більше 4,32 кв. м; 

- РЗ може мати внутрішнє підсвічування; 

- РЗ може бути як статичним, так і динамічним, мати різні 

технології зміни зображень; 

- в РЗ можуть бути вбудовані елементи міського середовища. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

- вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п. 2, не 

розповсюджуються на РЗ, що розташовані на відкритих 

територіях, наданих власникам таких РЗ для обслуговування 

торговельних, торговельно-розважальних, виставкових та 

офісних центрів, закладів громадського харчування, 

автозаправних станцій, автомотосалонів і використовуються 

виключно для інформування про свої заходи та діяльність; 

- на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної 

зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2-х 

метрів; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ. 

РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за 

умови обов'язкового його розташування всередині єдиного 

обрамлення такої конструкції 

   



Прапор, прапорець, який використовується як 

рекламоносій, що стоїть окремо (РЗ007) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, 

має зовнішні поверхні для розміщення реклами (товарні 

знаки, скорочені найменування тощо) та складається з 

фундаменту, флагштоку (опорної стійки) та рекламної 

поверхні (полотнища). 

Висота флагштоку (опорної стійки) до нижнього краю 

рекламної поверхні має становити не менше 3-х метрів. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- на власних або наданих в користування територіях, де 

власник здійснює діяльність; 

- поза межами проїзних частин доріг; 

- вимоги щодо зон розташування РЗ, - з дотриманням вимог 

п. 2.; не розповсюджуються на РЗ, що розташовані на 

відкритих територіях, наданих власникам таких РЗ для 

обслуговування торговельних, торговельно-розважальних, 

виставкових та офісних центрів, закладів громадського 

харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів і 

використовуються виключно для інформування про свої 

заходи та діяльність; 

- на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної 

зони від флагштоку (опірної стійки) складатиме не менше 2-х 

метрів; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ 

   



Конструкція на даху будівлі (будинку) (РЗ008) 

Рекламний засіб у вигляді об'ємно-просторових літер, цифр 

та зображувальних елементів без фону, що повністю або 

частково встановлюється вище за рівень карниза будинку 

(будівлі) або безпосередньо розміщується на даху будинку 

(будівлі). 

Встановлення конструкцій у вигляді суцільних площин на 

даху будівлі (будинку) - рекламних засобів, що 

встановлюються повністю або частково вище за рівень 

карниза будинку (будівлі) або безпосередньо розміщуються 

на даху будинку (будівлі) - забороняється. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розміри рекламного засобу визначаються габаритами даху, 

на якому вмонтовується установка, і несучою здатністю 

будівлі; 

- може мати підсвічування; 

- освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також помешкання житлових будинків; 

- розташування РЗ здійснюється за умови надання висновків 

попередньої технічної експертизи місця розміщення РЗ (даху) 

і технічного проекту, наданих та затверджених 

спеціалізованими (ліцензованими або сертифікованими) 

підприємствами, установами та організаціями з урахуванням 

вітрових, снігових та інших навантажень. 

Розповсюджувач реклами має право вільно обирати проектні 

організації, що мають відповідну ліцензію або сертифікат. 

На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини 

національного та місцевого значення, розміщення РЗ не 

допускається. 

Розміщення РЗ на фасадах капітальних будівель, нижчих 7-

ми метрів та тимчасових спорудах не допускається. 

На одному боці даху можливе розміщення тільки одного 

такого РЗ 

   

Щит на фасаді будинку (будівлі) (РЗ009) 

Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку 

(будівлі), має зовнішню площину для розміщення реклами, 

складається з просторового металевого каркаса та рекламного 

поля. 

Основні характеристики: 

- площа поверхні РЗ - не більше 32,0 кв. м; 

- може мати підсвічування; 

- може мати різні технології зміни зображення (скролінг, 

беклайт); 

- РЗ не може частково чи повністю перекривати елементи 

декору фасаду, адресні та пам'ятні таблички, інженерні 

комунікації, віконні та дверні отвори або обмежувати доступ 

до них. 

Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, 

торговельно-розважальних, концертно-розважальних, 

спортивно-концертних, виставкових, офісних центрів, 

закладів громадського харчування, автозаправних станцій, 

автомотосалонів за умови, якщо його розміщення 

   



передбачене затвердженим в установленому порядку 

паспортом фасаду. 

На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини 

національного та місцевого значення, розміщення РЗ не 

допускається 

Відеоекран на фасаді будинку (РЗ010) 

Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку та 

використовується для відображення і передачі візуальної 

інформації. Складається з просторового каркаса та 

рекламного поля. 

Основні характеристики (вимоги): 

- багатоколірне швидкозмінюване зображення; 

- можливість програмування; 

- РЗ не може частково чи повністю перекривати елементи 

декору фасаду, адресні та пам'ятні таблички, інженерні 

комунікації, віконні та дверні отвори або обмежувати доступ 

до них; 

- розміщення РЗ можливе за умови, якщо його розміщення 

передбачене затвердженим в установленому порядку 

паспортом фасаду; 

- забороняється експонування сюжетів у нічний час, із 

двадцять другої до сьомої години. 

Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, 

торговельно-розважальних, концертно-розважальних, 

спортивно-концертних, виставкових, офісних центрів, 

закладів громадського харчування, автозаправних станцій, 

автомотосалонів за умови, якщо його розміщення 

передбачене затвердженим в установленому порядку 

паспортом фасаду. 

На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини 

національного та місцевого значення, розміщення РЗ не 

допускається 

   

Медіафасад (РЗ011) 

Медіафасад - це гнучка сітчасто-каркасна конструкція, що 

складається з: 

- термотрубок із світлодіодними платами всередині; 

- окремих модульних фреймів (т. зв. кабінетів) з 

вмонтованими світлодіодами та електронними процесорами. 

Конструкція за допомогою металокаркаса монтується на 

фасаді. 

Основні характеристики: 

- розмір рекламного поля обмежується розміром фасаду 

будинку; 

- можливість багатоплощинних конфігурацій; 

- відносна прозорість конструкцій (до 80 %); 

- освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також помешкання житлових будинків; 

- забороняється експонування сюжетів у нічний час, із 

двадцять другої до сьомої години. 

Розміщення РЗ можливе на окремих будівлях торговельно-

розважальних, концертно-розважальних, спортивно-

   



концертних та виставкових центрів за умови, якщо його 

розміщення передбачене затвердженим в установленому 

порядку паспортом фасаду. 

Забороняється розміщення цього РЗ на будівлях, які є 

об'єктами культурної спадщини національного та/або 

місцевого значення 

Графічна (лазерна) проекційна установка; об'ємно-

просторова (голографічна) проекційна установка (РЗ012) 

Рекламний засіб призначений для відтворення зображення на 

фасадах будинків (будівель). Конструкції установок 

складаються з графічного пристрою, на якому формується 

рекламне зображення. 

Основні характеристики: 

- розмір рекламного поля обмежується розміром фасаду 

будинку (будівлі); 

- освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також помешкання житлових будинків. 

Вимоги до розміщення. 

Нижній край зовнішньої реклами (графічного пристрою), що 

розміщується над проїзною частиною, повинен 

розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від 

поверхні дорожнього покриття (рівня ґрунту), якщо РЗ не 

виступає над проїзною частиною - не нижче 2,75 м. 

Графічні пристрої мають бути сертифіковані. 

Експонування сюжетів у нічний час, із двадцять другої до 

сьомої години, не допускається    

Лайтпостер на фасаді будинку (будівлі) (РЗ013) 

Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку 

(будівлі), має зовнішні поверхні для розміщення реклами, 

складається з просторового металевого каркаса та рекламного 

поля. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір однієї рекламної площини - не більше 1,2 м х 1,8 м; 

- габарити просторового металевого каркаса: не більше 1,4 м 

х 2 м; 

- може мати підсвічування; 

- може мати різні технології зміни зображення. 

Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, 

торговельно-розважальних, концертно-розважальних, 

спортивно-концертних, виставкових, офісних центрів, 

закладів громадського харчування, автозаправних станцій, 

автомотосалонів за умови, якщо його розміщення 

передбачене затвердженим в установленому порядку 

паспортом фасаду. 

Забороняється розміщення РЗ у випадку, якщо він частково 

чи повністю перекриває елементи декору фасаду, адресні та 

пам'ятні таблички, інженерні комунікації, віконні та дверні 

отвори або обмежує доступ до них 

   



Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) (РЗ014) 

Рекламний засіб, що розміщується на фасаді будинку 

(будівлі), складається з каркаса та має зовнішню поверхню 

для розміщення реклами. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір РЗ має відповідати розміру фасаду будинку (нижній 

край РЗ може розміщуватись не нижче другого поверху 

будинку); 

- може мати зовнішнє підсвічування; 

- РЗ не повинен закривати елементи декору фасаду 

(декоративні рельєфи, карнизи, огородження балконів, 

еркери, колони, пілястри), адресні та пам'ятні таблички, 

інженерні комунікації, віконні та дверні отвори або 

обмежувати доступ до них; 

- рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщений 

рекламний сюжет, повинна бути заповнена фоновим 

покриттям, інформацією соціального змісту або панорамним 

зображенням міста; 

- на фасаді будинку (будівлі) дозволяється розміщення тільки 

одного рекламного засобу цього виду. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- банерне полотно кріпиться до металевого каркаса, 

змонтованого на фасаді будинку (будівлі); 

- розміщується паралельно до фасаду; 

- не повинно закривати вікна будинків (будівель), окрім вікон 

технічних поверхів та сходово-ліфтових вузлів та вікон 

промислових будівель (споруд); 

- Розміщення РЗ на фасадах капітальних будівель, нижчих 7-

ми метрів, та тимчасових спорудах не допускається. 

На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини 

національного та місцевого значення, розміщення РЗ не 

допускається 

   

Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) та/або 

будівельних риштуваннях (РЗ015) 

Банер, панно на фасаді будинку (будівлі) та/або будівельних 

риштуваннях - рекламний засіб, який виготовляється на 

банерній сітці або банерному полотні та розміщується на 

фасаді будинку (будівлі), на огороджувальних об'єктах або 

будівельних риштуваннях, коли фасад будинку (будівлі) 

перебуває у стані будівництва, реконструкції, реставрації чи 

ремонту, будинок (будівля) є аварійним. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір рекламного поля обмежується розміром 

огороджувального об'єкта або будівельних риштувань; 

- може мати підсвічування; 

- РЗ повинен повністю закривати фасад / частину фасаду, що 

реконструюється (будується); 

- розміщення реклами здійснюється: 

на 20 % загальної площі одного РЗ, розміщеного на одному 

фасаді; 

Площа, яка не зайнята рекламою, повинна містити 
   



зображення, що імітує фасад будинку (будівлі), на якому 

розміщений цей РЗ, або повинна бути заповнена фоновим 

покриттям; 

- рекламна поверхня РЗ, на якій тимчасово не розміщений 

рекламний сюжет, повинна містити зображення, що імітує 

фасад будинку (будівлі), на якій розміщений РЗ, або повинна 

бути заповнена фоновим покриттям; 

- розміщення РЗ на фасадах будинків (будівель) дозволяється 

у разі, коли фасад будинку (будівлі) перебуває у стані 

будівництва, реконструкції, реставрації чи ремонту, будинок 

(будівля) є аварійним, що підтверджено належними 

документами на проведення таких робіт у відповідності до 

вимог Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності". 

Вимоги до розміщення: 

- РЗ кріпиться до металевого каркаса, змонтованого на фасаді 

будинку (будівлі), або на конструкцію будівельних 

риштувань при їх наявності; 

- РЗ з інформацією рекламного характеру може 

розміщуватись на період проведення робіт з будівництва, 

реконструкції, реставрації чи ремонту, будинок (будівля) є 

аварійним, що підтверджується належними документами у 

відповідності до вимог Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" 

Спеціальна рекламна конструкція на фасаді будинку 

(будівлі) (РЗ016)* 

Плоский або об'ємний (об'ємні літери тощо) рекламний засіб, 

що встановлюється паралельно фасаду будинку (будівлі) та 

має зовнішні поверхні для розміщення реклами, та не є 

вивіскою чи табличкою в розумінні Закону України "Про 

рекламу". 

Основні характеристики: 

- РЗ не повинен закривати елементи декору фасаду 

(декоративні рельєфи, карнизи, огородження балконів, 

еркери, колони, пілястри); 

- РЗ може розміщуватись у віконних та дверних прорізах з 

урахуванням перекриття прорізу не більше 35 %; 

- зовнішня поверхня для розміщення реклами не може бути з 

тентової, банерної, вінілової тканини; 

- можливе розміщення РЗ на фронтальній або, при наявності, 

на бокових площинах навісу вхідної групи; 

- відстань від площини фасаду або навісу, на якому 

встановлено РЗ, не повинна перевищувати 0,2 м до лицевої 

поверхні вивіски. 

Спеціальні рекламні конструкції на фасаді будинку (будівлі) 

за конструктивними відзнаками поділяються на такі типи: 

1. Об'ємно-просторові літери, цифри та зображувальні 

елементи знаків для товарів та послуг без фону. 

2. Об'ємно-просторові літери, цифри та зображувальні 

елементи знаків для товарів та послуг без фону, що розміщені 

на загальній плоскій основі. 

3. Суцільний стенд, лайтбокс. 

   

   

  



4. Композиційні рішення (можуть поєднувати будь-які типи). 

5. Розпис, ліпка або мозаїка.. 

Світлове оформлення спеціальних рекламних конструкцій на 

фасаді будинку (будівлі) не має засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна 

житлових будинків. 

* Детальні вимоги щодо розміщення цього рекламного засобу 

наведені в Графічному довіднику щодо розміщення цього РЗ, 

який є додатком до Класифікатора. 

Спеціальна рекламна конструкція, що розміщується під 

кутом до фасаду будинку (будівлі) (РЗ017)* 

Консольний рекламний засіб, що встановлюється на фасаді 

будинку (будівлі), має зовнішні поверхні для розміщення 

реклами, складається з просторового металевого каркаса та 

рекламного поля та не є вивіскою чи табличкою в розумінні 

Закону України "Про рекламу". 

Основні характеристики та вимоги: 

- виступ (ширина) РЗ від фасаду - не більше 0,9 м; 

- розміщується під кутом 90° до фасаду будинку чи споруди; 

- має не більше двох рекламних поверхонь в одному 

горизонтальному перерізі; 

- може мати внутрішнє підсвічування; 

- нижній край РЗ (просторового каркаса) повинен 

розташовуватися на висоті не менше ніж 2,5 метра від 

поверхні дорожнього покриття (рівня ґрунту). 

* Детальні вимоги щодо розміщення цього рекламного засобу 

наведені в Графічному довіднику щодо розміщення цього РЗ, 

який є додатком до Класифікатора. 

   

Електронне табло, "рядок, що біжить" на фасаді будинку 

(будівлі) (РЗ018) 

Рекламний засіб, що встановлюється на фасаді будинку 

(будівлі) та використовується для відображення і передачі 

візуальної інформації. Складається з просторового каркаса та 

світлодіодного рекламного поля. 

Основні характеристики: 

- текстово-символьне швидкозмінюване зображення; 

- можливість програмування. 

Розміщення РЗ можливе на будівлях торговельних, 

торговельно-розважальних, концертно-розважальних, 

спортивно-концертних, виставкових, офісних центрів, 

закладів громадського харчування, автозаправних станцій, 

автомотосалонів за умови, якщо його розміщення 

передбачене затвердженим в установленому порядку 

паспортом фасаду. 

На будівлях, які є пам'ятками культурної спадщини 

національного та місцевого значення, розміщення РЗ не 

допускається 

   



Елементи (частини) об'єктів благоустрою, що 

використовуються як рекламоносії (РЗ019) 

Об'єкти благоустрою та інфраструктури, які мають зовнішні 

поверхні та/або спеціальні конструкції для розміщення 

реклами. 

Елементи (частини) об'єктів благоустрою, що 

використовуються як рекламоносії, поділяються на такі типи: 

1. Урна (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв. м). 

2. Лава (розмір рекламного поля не більше 0,5 кв. м). 

3. Громадська вбиральня (розмір рекламного поля не більше 

4,32 кв. м). 

4. Собача вбиральня (розмір рекламного поля не більше 0,5 

кв. м). 

Основні характеристики: 

- може мати різні технології зміни зображення; 

- може мати підсвічування. 

Вимоги до розміщення: 

- РЗ не повинен перешкоджати вільному руху пішоходів; 

- розміщення на тротуарах можливе за умови, якщо ширина 

вільної пішохідної зони від опорної стійки до лінії забудови 

складатиме не менше ніж 2 м. 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

   

   

   

   



Художньо-просторова композиція (зелені насадження, 

фітокомпозиції тощо), яка використовується як 

рекламоносій (РЗ020) 

Рекламний засіб, що знаходиться на землі у вигляді 

фітооздоблення. 

Основні характеристики: 

- рекламна композиція, яка створюється за допомогою 

квіткових насаджень 

   

Афішна (інформаційна) тумба (РЗ021) 

Об'ємний рекламний засіб, що розміщується державними та 

комунальними театрально-видовищними, спортивними 

закладами на відкритій місцевості та складається з 

фундаменту, просторового каркаса, інформаційної поверхні 

та використовується виключно для інформування про свої 

заходи та діяльність. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір однієї рекламної поверхні не може перевищувати 1,5 

х 3,0 м; 

- може мати підсвічування; 

- може бути як статичним, так і динамічним; 

- може мати різноманітні технології зміни зображення; 

- висота тумби не повинна перевищувати 5,5 м; 

- інформаційна поверхня тумби, на якій тимчасово не 

розміщена інформація, повинна бути заповнена фоновим 

покриттям або інформацією соціального змісту; 

- розміщення РЗ здійснюється на підставі виданого в 

установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної 

зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2-х 

метрів; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

   



- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ. 

РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за 

умови обов'язкового його розташування всередині єдиного 

обрамлення такої конструкції 

Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як 

рекламні носії (РЗ022) 

Тимчасове рекламне оформлення на період різноманітних 

святкових та тематичних заходів державного та місцевого 

значення. Площа рекламного блока залежить від розмірів 

нанесеного зображення. 

Основні характеристики: 

- розмір рекламного поля обмежується розміром РЗ. 

РЗ може мати власне підсвічування. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку 
   



Пілон (стела), що стоїть окремо (РЗ023) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, 

складається з фундаменту, просторового металевого каркаса. 

Основні характеристики: 

- розмір однієї рекламної поверхні не може перевищувати 3,0 

х 3,0 м; 

- габарити металевого просторового каркаса не більше: 

шириною 3,0 м, висотою 12,0 м та глибиною 1,5 м; 

- може мати підсвічування; 

- може бути як статичним, так і динамічним; 

- може мати різні технології зміни зображення. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

- вимоги щодо зон розташування РЗ, зазначених в п. 2. 

Правил, не розповсюджуються на РЗ, що розташовані на 

відкритих територіях, наданих власникам таких РЗ для 

обслуговування торговельних, торговельно-розважальних, 

виставкових та офісних центрів, закладів громадського 

харчування, автозаправних станцій, автомотосалонів і 

використовуються виключно для інформування про свої 

заходи та діяльність; 

- на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної 

зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2-х 

метрів; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей; 

- не ближче 10-ти метрів до перехрещень вулиць, наземних 

пішохідних переходів та виїздів з прилеглих (прибудинкових) 

територій; 

- не ближче 30-ти метрів до пунктів зупинки маршрутних 

транспортних засобів (транспортних засобів загального 

користування); 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ. 

РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за 

умови обов'язкового його розташування всередині єдиного 

обрамлення такої конструкції 

   

   

Об'ємно-просторова конструкція індивідуального 

дизайнерського рішення, що стоїть окремо (РЗ024) 

Об'ємний рекламний засіб, що розміщується на відкритій 

земельній ділянці, складається з елементів, що відтворюють 

логотипи, знаки для товарів та послуг, корпоративну 

символіку та інші елементи брендової ідентичності, а також 

масштабні моделі продукції рекламодавця тощо (нетиповий 

рекламний засіб), без можливості зміни сюжету.    



Площею РЗ024 вважається добуток його максимальної 

довжини та максимальної ширини. 

Освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків. 

Висота РЗ (від рівня ґрунту до верхнього краю РЗ) не може 

перевищувати 3 м. 

Вимоги до розміщення. 

РЗ має розміщуватись: 

- з дотриманням вимог п. 2.; 

- на тротуарах за умови, якщо ширина вільної пішохідної 

зони від краю РЗ до лінії забудови складатиме не менше 2-х 

метрів; 

- поза межами пішохідних та велосипедних доріжок, алей, 

розподільчих смуг та тротуарів шириною менше 2-х метрів; 

- не ближче 10-ти метрів до наземних пішохідних переходів, 

зупинок маршрутних транспортних засобів (транспортних 

засобів загального користування) з точками відліку від 

відповідних дорожніх знаків, перехрещень вулиць; 

- не ближче ніж 5 метрів до (в напрямку руху транспорту) 

виїздів з прилеглих (прибудинкових) територій, якщо опора 

РЗ нижча ніж 2,5 метра; 

- край РЗ має бути не ближче ніж 0,5 метра до проїзної 

частини вулиці (дороги) та виїздів з прилеглих 

(прибудинкових) територій; 

- не ближче 20-ти метрів до територій транспортних 

розв'язок; 

- не ближче 50-ти метрів від залізничних переїздів з точкою 

відліку від відповідного дорожнього знаку. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ. 

РЗ може встановлюватись на зовнішньому фундаменті за 

умови обов'язкового його розташування всередині єдиного 

обрамлення такої конструкції 



Рекламно-інформаційний покажчик, що стоїть окремо на 

опорі (РЗ025) 

Рекламний засіб, що розміщується на відкритій місцевості, 

складається з фундаменту, просторового каркаса, опорної 

стійки, інформаційного та рекламного блоків. 

Інформаційний блок - блок, який містить інформацію про 

вуличну систему: назву вулиць, проспектів, площ, провулків і 

напрямок руху до них. 

Інформація, яка міститься у інформаційному блоці, не є 

рекламою. Площа інформаційного блоку не враховується під 

час визначення розміру плати за тимчасове користування 

місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої 

реклами, які перебувають у комунальній власності 

територіальної громади селища Гостомель. 

Рекламний блок - блок для розміщення рекламного сюжету, 

або інформації про місцезнаходження установ і організацій 

селищного та державного значення, культурно-історичних 

пам'ятників та інших об'єктів селищної інфраструктури. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір однієї площини інформаційного блоку: не більше 

0,37 х 1,28 м; 

- розмір однієї площини рекламного блоку: не більше 0,85 х 

1,28 м; 

- загальні габаритні розміри просторового каркаса 

інформаційного та рекламного блоків: не більше 1,52 х 1,402 

м; 

- виступ РЗ від опори до зовнішнього краю РЗ - не більше 

1,55 м; 

- нижній край рекламного засобу (просторового каркаса), що 

розміщується над проїзною частиною, у тому числі на 

мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті 

не менше ніж 5,0 метрів від поверхні дорожнього покриття, 

якщо РЗ не виступає над проїзною частиною - не нижче 2,5 м; 

- повинен мати підсвічування; 

- освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків; 

- рекламний блок, на якому тимчасово не розміщується 

рекламний сюжет, повинен бути заповнений фоновим 

покриттям або інформацією соціального змісту. 

Вимоги до розміщення: 

- відстань між однотипними РЗ повинна бути не менше 40 м. 

Фундаментний блок наземного РЗ має бути заглиблений до 

рівня ґрунту з відновленням твердого покриття, трав'яного 

покриву (газону) та виконанням робіт з благоустрою 

території, де розміщений РЗ. 

Розміщення на тротуарах можливе за умови, якщо ширина 

вільної пішохідної зони від опірної стійки РЗ до лінії 

забудови складатиме не менше ніж 2 м. 

Забороняється розміщення: 

- на розподільчих смугах шириною менше 2,0 м; 

- ближче ніж 10 метрів до перехрещень вулиць, наземних 

пішохідних переходів та пунктів зупинки маршрутних 

   



транспортних засобів (транспортних засобів загального 

користування); 

- ближче ніж 50 м до залізничних переїздів 

Зупинковий комплекс та/або павільйон (РЗ026) 

Зупинковий комплекс - об'єкт дорожнього сервісу для 

очікування наземного громадського транспорту, конструкція 

якого включає: павільйон зупинок громадського транспорту; 

рекламно-інформаційні площі; тимчасову споруду для 

здійснення підприємницької діяльності. 

Павільйон зупинок громадського транспорту - об'єкт 

дорожнього сервісу для очікування наземного громадського 

транспорту, конструкція якого включає: лави, навіс та може 

включати рекламно-інформаційні площі. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розміщення РЗ можливе лише на одній панелі, за 

виключенням сторони прибуття транспорту; 

- площа одного рекламного поля - не більше 2,16 кв. м; 

- може мати підсвічування; 

- можливі різноманітні технології зміни зображення; 

- брендування комплексу та/або павільйону допускається із 

забезпеченням прозорості панелей зі сторони прибуття 

транспорту. 

При розміщенні РЗ вимоги п. 2. Правил не застосовуються 

   



Рекламно-інформаційний покажчик на опорі освітлення 

(контактної мережі) (РЗ027) 

Рекламний засіб, що встановлюється на опорах (мачтах-

опорах селищного освітлення, опорах контактної мережі), 

має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з 

просторового стального каркаса, інформаційного та 

рекламного блоків. 

Інформаційний блок - блок, який містить інформацію про 

вуличну систему: назву вулиць, проспектів, площ, провулків і 

напрямок руху до них. Інформація, яка міститься у 

інформаційному блоці, не є рекламою. Площа 

інформаційного блоку не враховується під час визначення 

розміру плати за тимчасове користування місцями для 

розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади 

селища Гостомель. 

Рекламний блок - блок для розміщення рекламного сюжету 

або інформації про місцезнаходження установ і організацій 

селищного та державного значення, культурно-історичних 

пам'ятників та інших об'єктів селищної інфраструктури. 

Можливі технології нанесення зображень: 

беклайт - рекламоносій, рекламна площина якого 

виготовляється з просвітного пластика молочного кольору. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір однієї рекламної площини інформаційного блоку: не 

більше 0,37 х 1,28 м або не більше 0,40 х 1,44 м; 

- розмір однієї рекламної площини рекламного блоку: не 

більше 1,31 х 1,28 м або не більше 1,10 х 1,44 м; 

- загальні габаритні розміри просторового каркаса 

інформаційного та рекламного блоків: не більше 1,97 х 1,402 

м або не більше 1,71 х 1,56 м; 

- виступ РЗ від опори до зовнішнього краю РЗ: не більше 1,60 

м; 

- нижній край рекламного засобу (просторового каркаса), що 

розміщується над проїзною частиною, у тому числі на 

мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті 

не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, 

якщо РЗ не виступає над проїзною частиною - не нижче 2,5 м; 

- повинен мати внутрішнє підсвічування; 

- освітлення РЗ не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також мешканців житлових будинків; 

- рекламний блок, на якому тимчасово не розміщується 

рекламний сюжет, повинен бути заповнений фоновим 

покриттям або інформацією соціального змісту. 

Забороняється розміщення: 

- ближче ніж 10 метрів до перехрещень вулиць, наземних 

пішохідних переходів та пунктів зупинки маршрутних 

транспортних засобів (транспортних засобів загального 

користування); 

- ближче ніж 50 м до залізничних переїздів 

   



Конструкція на естакаді, мості, шляхопроводі (РЗ028) 

Рекламний засіб, що розміщується виключно на естакаді, 

мості, шляхопроводі, має зовнішні поверхні для розміщення 

реклами. 

Банерне полотно кріпиться до каркаса/рами, змонтованих на 

естакаді, мості, шляхопроводі. Каркас/рама може мати різні 

конфігурації залежно від розмірів естакади, моста, 

шляхопроводу, способу кріплення банерного полотна тощо. 

Основні характеристики (вимоги): 

- розмір рекламного поля: 2 х 8 м, 2 х 16 м; 

- може мати підсвічування. 

Вимоги до розміщення: 

- розміщення РЗ можливе тільки по центру одного напрямку 

руху на естакаді, мосту, шляхопроводі; 

- на одній стороні естакади, мосту, шляхопроводу можливе 

розміщення не більше двох РЗ; 

- у разі розміщення двох РЗ вони мають бути однакового 

розміру 

   

 

 

  

Гостомельський селищний голова Ю.І. Прилипко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до Класифікатора типових рекламних засобів 

(додатка ____ до рішення Гостомельської 

селищної ради  

___________________________________) 

 

 

Графічний довідник 

щодо розміщення спеціальних рекламних конструкцій на фасаді будинку (будівлі) 

(РЗ016) та спеціальних рекламних конструкцій, що розміщуються під кутом до фасаду 

будинку (будівлі) (РЗ017) 

1. Типи спеціальних конструкцій 

1.1. Об'ємно-просторові літери, цифри та зображувальні елементи знаків для товарів та 

послуг без фону 

Головна відмінність між об'ємними та плоскими літерами - наявність чи відсутність у символів бокової 

та задньої стінки. Плоскі літери виготовляються лише з лицевого матеріалу. 

Зазвичай об'ємні літери закріплюються безпосередньо на фасаді будівлі або на площині, що є частиною 

спеціальної конструкції (прозора, у колір фасаду та інше). 

Плоскі літери, для створення ефекту об'ємності та за наявності можливостей, закріплюються на певній 

відстані від фасаду або площини (на стійках). 

В обох випадках відстань від поверхні, на якій встановлено РЗ, не повинна перевищувати 0,2 м до 

лицевої поверхні спеціальної конструкції. 

   

1.2. Об'ємно-просторові літери, цифри та зображувальні елементи знаків для товарів та 

послуг без фону, що розміщені на загальній плоскій основі 



Об'ємні або псевдооб'ємні символи вважаються такими, якщо закріплені на площині або коробі 

прямокутної чи довільної форми. 

На коробі може бути розміщена додаткова інформація. Короб може бути обладнано підсвічуванням, але 

фронтальна панель повинна бути виготовлена з світлонепроникного матеріалу. Підсвічуватися можуть 

лише окремі елементи, а не вся фронтальна панель. 

   

1.3. Суцільний стенд, лайтбокс 

Лайтбокс - короб, обладнаний внутрішнім підсвічуванням. 

Фронтальна сторона короба виготовлена зі світлопроникного матеріалу, на яку за допомогою аплікації, 

друку або із застосуванням об'ємних елементів нанесено рекламну інформацію. 

Лайтбокс може бути прямокутної, круглої, овальної або іншої довільної форми. 

   

1.4. Композиційні рішення (можуть поєднувати будь-які типи) 

Композиційні рішення - варіативні поєднання об'ємних або плоских символів з лайтбоксами або 

декоративними елементами. 



   

1.5. Розпис, ліпка або мозаїка 

Спеціальні конструкції, виконані розписом, ліпкою або мозаїкою, виконуються безпосередньо на фасаді 

будівлі. 

   

2. Правила розміщення 

2.1. Розміщення спеціальних конструкцій на фасаді 

Спеціальні конструкції встановлюються над або з боків віконних та дверних отворів безпосередньо на 

частині фасаду закладу, вільному від декоративних елементів. 

Встановлюються спеціальні конструкції на першому (між першим та другим) або цокольному поверхах. 

Виключні випадки: 

- коли це передбачено паспортом фасаду; якщо споруда - торговельно-розважальний центр; 

- якщо торговельні площі в житловому будинку займають 2 та більше поверхів; 

- якщо на правах оренди чи власності суб'єкту належить ціла будівля. 

Спеціальна конструкція має бути розташована симетрично відносно до елементів фасаду або має бути 



взаємоузгоджена з ними, наслідувати горизонтальну вісь вже існуючих спеціальних конструкцій. 

   

Спеціальна конструкція має бути встановлена симетрично відносно фасаду або взаємоузгоджена з його 

елементами 

   

  

Спеціальна конструкція має бути встановлена симетрично відносно фасаду або бути взаємоузгоджена 

з його елементами, наслідувати горизонтальну вісь сусідніх спеціальних конструкцій 

2.1.1. Типові помилки при розміщенні спеціальних конструкцій на фасаді 

Спеціальні конструкції не можуть перекривати елементи декору фасаду, адресні та пам'ятні таблички, 

інженерні комунікації або обмежувати доступ до них. 

Перекривати віконні або дверні отвори (окрім норми розміщення безпосередньо в отворах), перекривати 

балкони, карнизи, ніші, арки тощо. 



   

Спеціальна конструкція має бути встановлена симетрично відносно фасаду або взаємоузгоджена з його 

елементами. 

Спеціальні конструкції не можуть перекривати адресні таблички 

   

Спеціальна конструкція має бути встановлена симетрично відносно фасаду або бути взаємоузгоджена 

з його елементами, наслідувати горизонтальну вісь існуючих спеціальних конструкцій 

2.2. Масштаб спеціальних конструкцій, вільний простір 

Спеціальна конструкція не може займати весь вільний простір фасаду, навіть за наявності місць, вільних 

від декоративних елементів. 

Бажаним слід вважати масштаб 4/6 відносно площини, на яку встановлюється спеціальна конструкція. 

При цьому деякі елементи, як логотип, знак, великі літери в написі та деякі частини художньо-

декоративних елементів, можуть займати до 14/16 вільного простору. 



   

   

Бажаним слід вважати масштаб 4/6 відносно площини, на яку встановлюється спеціальна конструкція, 

при цьому деякі елементи, як логотип, знак, великі літери в написі та деякі частини художньо-

декоративних елементів, можуть займати до 14/16 вільного простору 

2.2.1. Типові помилки масштабування та розміщення спеціальних конструкцій 

Спеціальна конструкція не може частково або повністю перекривати декоративні елементи фасаду, 

виходити за межі фасаду, частково або повністю перекривати вікна, двері. Ігнорувати правила вільного 

простору. 



   

Забороняється ігнорувати 

правила масштабування (п. 

2.2) 

   

Спеціальна конструкція не 

може виходити за межі 

фасаду.  

Забороняється сусідство 

спеціальних конструкцій на 

площині з спеціальними 

конструкціями окремими 

літерами 

   

Спеціальна конструкція не 

може частково або повністю 

перекривати віконні та 

дверні отвори 

   

Спеціальна конструкція не 

може частково або повністю 

перекривати декоративні 

елементи фасаду 

 

 

2.3. Спеціальні конструкції у віконних та дверних отворах 

Спеціальна конструкція у віконному або дверному отворі розміщується лише за умови, якщо оздоблення 

фасаду або інші фактори заважають її розміщенню безпосередньо на фасаді. 

Встановлення спеціальної конструкції безпосередньо у віконному чи дверному отворі із зовнішнього 

боку будівлі можливе лише за умови, якщо вона не перекриватиме їх більше ніж на 35 %. 



Така спеціальна конструкція може бути виконана як на основі, так і окремими літерами, та в обох 

випадках не може перекривати отвір більш ніж на 35 %. 

Спеціальна конструкція не може виступати за межі прорізу у будь-яких напрямках, має наслідувати 

горизонтальну вісь сусідніх спеціальних конструкцій 

   

Спеціальна конструкція розміщена у прорізі, не виходячи за його межі 

   

Спеціальна конструкція розміщена у прорізі, не виходячи за його межі, наслідує горизонтальну вісь 

сусідніх спеціальних конструкцій 

 

 

 

 

 

 



2.3.1. Типові помилки при розміщенні спеціальних конструкцій у отворах 

   

Спеціальна конструкція виходить за межі отвору. Спеціальна конструкція перекриває отвір більш ніж 

на 35 % 

   

Спеціальна конструкція не узгоджена з типом та формою існуючих спеціальних конструкцій, не 

наслідує горизонтальну вісь 

 

 

 

 

 

 



2.4. Розміщення спеціальних конструкцій над аркою 

Дозволяється встановлювати спеціальну конструкцію над аркою за умови, якщо вона не перекриває 

декоративні елементи фасаду. 

Якщо за аркою знаходяться два та більше закладів, поруч із аркою встановлюються набірні покажчики. 

   

Дозволяється лише одна спеціальна конструкція над аркою 

   

Якщо за аркою знаходяться два та більше закладів, поруч із аркою встановлюються набірні покажчики 

 

 

 

 

 

2.4.1. Типові помилки при розміщенні над арками 



   

Забороняється встановлювати більше однієї спеціальної конструкції. 

Не можна встановлювати спеціальну конструкцію всередині арки (в проїзді) 

   

Забороняється перекривати декоративні елементи. 

Забороняється використання табличок не узгодженого між собою формату 

 

 

 

 

 

 

2.5. Ситуативні приклади розміщення спеціальних конструкцій 



Приклад взаємоузгодження спеціальної конструкції та декоративних елементів фасаду 

   

Приклад розміщення спеціальної конструкції на цокольному поверсі 

Приклад розміщення спеціальної конструкції на типовій забудові 

   

У випадках коли неможливо встановити спеціальну конструкцію над віконними та дверними прорізами 

або безпосередньо у прорізах, слід обирати розміщення з боків від них 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Ситуативні приклади, помилки при розміщенні спеціальних конструкцій 



Відсутнє взаємоузгодження спеціальної конструкції та декору фасаду 

   

Спеціальна конструкція на цокольному поверсі має буди встановлена до межі перекриття з першим 

поверхом 

Приклад розміщення спеціальної конструкції на типовій забудові 

   

Спеціальні конструкції не можна розміщувати на балконах 

2.6. Спеціальні конструкції вище першого поверху 

Спеціальні конструкції вище першого поверху дозволяються: 

- торгово-розважальним центрам; 

- у випадках, коли торгові площі в житловому будинку займають два та більше поверхів; 

- у випадках, коли суб'єкту на правах оренди чи власності належить вся будівля. 

Спеціальні конструкції повинні відповідати загальним вимогам або бути встановлені в місцях, 

передбачених паспортом фасаду. 

У випадках зосередження великої кількості торгових точок у будинку, першочергове право розміщення 

спеціальної конструкції на фасаді отримують суб'єкти підприємництва, що займають фасадну частину. 

Інші орендарі узгоджують розміщення з адміністрацією. 

Спеціальні конструкції мають бути взаємоузгоджені між собою, мати однакову висоту та зберігати 

горизонтальну вісь із сусідніми спеціальними конструкціями. 

На глухій частині фасаду або виконаній у форматі кронштейну може розміщуватися набірний покажчик. 



Торгові площі в житловому будинку займають 2 та більше поверхів 

   

спеціальна конструкція не може 

перекривати проріз більш ніж на 

35 %, не повинна виступати за 

межі прорізу у будь-яких 

напрямках, має наслідувати 

горизонтальну вісь сусідніх 

спеціальних конструкцій 

   

спеціальні конструкції мають 

бути взаємоузгоджені між 

собою, мати однакову висоту 

та зберігати горизонтальну вісь 

із сусідніми 

   

покажчик з спеціальними 

конструкціями у форматі 

кронштейну 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Спеціальні конструкції вище першого поверху, типові помилки 



Торгові площі в житловому будинку займають 2 та більше поверхів 

   

Спеціальна конструкція не може перекривати проріз більш ніж на 35 %, не повинна виступати за межі 

прорізу у будь-яких напрямках, має наслідувати горизонтальну вісь сусідніх спеціальних конструкцій 

Приклад зосередження великої кількості торгових точок 

   

Спеціальні конструкції мають бути взаємоузгоджені між собою, мати однакову висоту та зберігати 

горизонтальну вісь з сусідніми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Спеціальні конструкції на фризі 

Спеціальні конструкції, що розташовуються на існуючому фризі, мають наслідувати тип, висоту та 



горизонтальну вісь сусідніх спеціальних конструкцій. 

При розміщенні на загальному фризі лайтбокс чи основа спеціальної конструкції має дорівнювати висоті 

фриза, а довжина - межам фриза, або до початку сусідньої спеціальної конструкції. 

На загальному фризі забороняється сусідство спеціальних конструкцій на основі з спеціальними 

конструкціями з окремими літерами без основи. 

Забороняється ігнорувати горизонтальну вісь. 

Заборонено розміщення спеціальних конструкцій, якщо їх розмір є більшим або меншим за висоту 

фриза. 

Забороняється розміщення спеціальних конструкцій одна над одною. 

Забороняється перекриття спеціальними конструкціями частин фасаду, вітрин, парканів. 

   

Спеціальні конструкції на фризі мають бути взаємоузгоджені між собою, мати однакову висоту та 

зберігати горизонтальну вісь із сусідніми 

   

На загальному фризі забороняється сусідство спеціальних конструкцій на основі з спеціальними 

конструкціями з окремими літерами без основи. 

Забороняється розміщувати спеціальну конструкцію з розміром основи більше чи менше висоти фриза. 

Забороняється розміщення спеціальних конструкцій одна над одною 

3. Вітрини 

У вітринах можна розміщувати додаткові рекламні матеріали: лайтпостери, аплікації, принти, інсталяції. 



Аплікації можна наносити як із вуличної сторони, так і зсередини; лайтпостери і принти - тільки з 

внутрішньої. 

Допустима норма перекриття скла для лайтпостера, аплікації, принта дорівнює 40 %, для інсталяції - 100 

%. 

   

   

Лайтпостери, аплікації, принти не можуть займати більше 40 % скла вітрини, вікон, дверей 

 

 

 

 

 

 

4. Спеціальні конструкції на козирках, маркізах, навісах 

Розміщувати спеціальну конструкцію на козирках та маркізах дозволяється лише у межах вертикальних 

площин з урахуванням масштабу 4/6 (та 14/16) відносно площини для розміщення. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розміщення спеціальних конструкцій, табличок, вказівників поруч з входом 

Спеціальна конструкція, табличка або вказівник не може частково або повністю перекривати декоративні 

елементи фасаду, вікна, двері. Не може бути розміщена на сходинках та їх огорожах. 



Усі таблички спеціальної конструкції і вказівники мають бути однакового розміру та орієнтації, бути 

розміщені по боках від входу, взаємоузгоджені між собою; зберігати або вертикальну або горизонтальну 

вісь. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Спеціальна рекламна конструкція, що розміщується під кутом до фасаду будинку 

(будівлі) (те ж саме: вказівник, прапорець) 

Розміщується перпендикулярно фасаду будинку на висоті не менше 2,5 м до його нижньої частини, від 

рівня тротуару або інших площин, призначених для проходу пішоходів, та виносом від площини фасаду 

не більше 0,9 м. 



Кронштейн може встановлюватися як безпосередньо на фасаді закладу, так і окремо від закладу на кутах 

будинку, але повинен дотримуватися спільної горизонтальної вісі з іншими спеціальними конструкціями. 

Між кронштейном та спеціальною конструкцією або іншим кронштейном має бути не менше 2-х метрів. 

Максимальна висота кронштейну, розташованого вище першого поверху, має бути не більше сумарної 

висоти перших двох поверхів. 

Кронштейни не можуть перекривати декоративні елементи, встановлюватися у віконні або дверні 

прорізи, балкони. 

Перекривати або обмежувати доступ до інженерних комунікацій, перекривати адресні та пам'ятні 

таблички тощо. 

Забороняється розміщувати кронштейн безпосередньо над або під існуючим кронштейном. 

Кронштейни можуть бути різноманітних геометричних форм, типів та матеріалів. 

      

      

 

 

7. Меморіальні дошки, пам'ятні таблички 

Обабіч меморіальних дощок та пам'ятних табличок встановлюється охоронна зона. Вона повинна бути 

вільна від будь-якої реклами, в тому числі розміщеної у вікнах або вітринах. 

Охоронна зона має дорівнювати 0,5 довжини найдовшої із сторін дошки, таблички або групи дощок по 

периметру з кожної сторони, але не менше 1 метра. 



Охоронна зона дошки, таблички або групи дощок 

   

  

   

Охоронна зона дорівнює 0,5 

довжини найдовшої із сторін 

дошки, таблички або групи 

дощок по периметру з кожної 

сторони, але не менше 1 метра 

 



 


