
 
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

VII сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 
від 15 листопада 2018 року N 49/6100 

Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 

року N 1051/1051 
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой 

Київ", "Про благоустрій населених пунктів" Київська міська рада вирішила: 
1. Внести до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 

2008 року N 1051/1051, такі зміни: 
1.1. Розділ XIV викласти в такій редакції: 

"XIV. РОЗМІЩЕННЯ І УТРИМАННЯ ЗАСОБІВ ТА ОБЛАДНАННЯ РЕКЛАМИ 
14.1. Загальні положення 
14.1.1. Розміщення та утримання засобів та обладнання зовнішньої реклами, реклами на об'єктах та 

обладнанні транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків її розміщення 

на/в рухомому складі) в м. Києві повинно відповідати вимогам законів України "Про благоустрій населених 

пунктів", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про рекламу", Типовим правилам розміщення 

зовнішньої реклами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067, інших 

обов'язкових до виконання нормативно-правових актів, рішенням Київської міської ради, розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Правилам. 
14.1.2. У цих Правилах терміни "Засоби та обладнання реклами" вживаються в такому значенні: спеціальні 

тимчасові та стаціонарні рекламні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та 

об'ємні стенди, стели, щити, банери, панно, наліпки, малюнки (зображення, написи, розписи), транспаранти, 

прапори, троли, таблички, покажчики, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, проекційні 

установки, панелі, тумби, складні просторові конструкції та композиції, аеростати, повітряні кулі, спеціально 

обладнані під використання в якості пересувних засобів розповсюдження реклами автомобілі, причепи, 

напівпричепи, автоплатформи тощо, або будь-якого виду (типу) спеціальні конструкції, встановлені на таких 

транспортних засобах, які використовуються для розповсюдження реклами та її доведення до споживача (далі - 

рекламні засоби, РЗ). 
14.1.3. Рекламний засіб (як зовнішньої реклами, так і реклами на транспорті комунальної власності) має 

маркуватися на каркасі або окремій табличці, розміщеній на каркасі РЗ (а у випадку відсутності спеціальної 

конструкції - на поверхні РЗ), та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер 

дозволу чи погодження та термін його дії. 
Рекламні матеріали на транспорті комунальної власності, які розміщуються не на спеціальних рекламних 

засобах, мають маркуватись із зазначенням рекламорозповсюджувача, номера погодження та терміну його дії. 
Рекламні засоби будь-яких видів (типів) в незалежності від місця їх розташування без належного маркування 

вважаються такими, власники яких невідомі. 
14.1.4. Підставою для розміщення реклами, виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу, 

його встановленням та експлуатації, є виданий в установленому порядку дозвіл на розміщення зовнішньої 

реклами або погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності. 
У випадку, коли встановлення рекламних засобів потребує порушення об'єктів благоустрою, проведення таких 

робіт здійснюється після отримання в установленому порядку дозволу на порушення об'єктів благоустрою у 



відповідності до затвердженого переліку земляних та/або ремонтних робіт або контрольної картки на тимчасове 

порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт. 
14.1.5. Рекламні засоби, які розміщені в охоронних зонах інженерних мереж без погодження з їх 

балансоутримувачами, у випадку виникнення аварійної ситуації демонтуються балансоутримувачами, іншими 

уповноваженими особами або власником рекламного засобу на вимогу виконавця робіт по усуненню аварії без 

відшкодування збитків. 
14.1.6. Забороняється розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, рекламних листівок, 

табличок, наліпок, написів (зображень, розписів, малюнків) тощо на інших об'єктах та елементах благоустрою, в 

тому числі на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення, опорах контактної мережі, покритті площ, вулиць, 

доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, зелених насадженнях, стовпах, лавах, 

вказівниках, парканах, опорних стінах тощо. 
Розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, рекламних листівок, наліпок, написів тощо 

здійснюється лише на спеціально для цього призначених та встановлених за згодою власника місця розміщення 

або уповноваженої ним особи інформаційних стендах, дошках та інших спеціально призначених для цього місцях. 
Власниками (балансоутримувачами) раз на тиждень здійснюється очищення об'єктів та елементів благоустрою 

(за винятком інформаційних стендів, дощок та інших спеціально призначених для цього місць) від розміщених на 

них оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, рекламних листівок, наліпок, написів та зображень (малюнків), 

тимчасових мобільних виносних спеціальних рекламних конструкцій тощо. 
14.1.7. У разі самовільного розміщення рекламних засобів або інших оголошень рекламного змісту в м. Києві 

на номер абонента, зазначений в рекламі, може здійснюватись автодозвон (дзвінки з інтервалом у декілька 

хвилин) з інформуванням рекламодавця автовідповідачем про порушення ним встановлених правила та 

зобов'язання негайного усунення порушення. 
Абонент запрошується прибути для надання пояснень до Управління з питань реклами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Автодозвон здійснюється до усунення порушень 

та сплати штрафу (у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення). 
14.2. Демонтаж (переміщення) рекламних засобів 
14.2.1. Демонтаж (переміщення) спеціальних рекламних засобів та обладнання, що використовуються для 

доведення реклами до її споживача, у цих Правилах означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення 

РЗ разом з основою (за можливості) від місця їх розташування, буксирування з місця стоянки (паркування) та 

транспортування на спеціально відведені території для подальшого зберігання. 
Демонтаж та подальше зберігання РЗ не передбачає переходу права власності на них до територіальної 

громади міста Києва (крім випадків, передбачених п. 14.2.20 цих Правил). 
14.2.2. Демонтаж РЗ є засобом протидії порушенню прав територіальної громади міста Києва щодо надання у 

тимчасове користування місць (для розміщення РЗ), усунення порушень договірних зобов'язань 

розповсюджувачами реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць (власниками та/або 

законними користувачами РЗ), а також засобом усунення порушень при встановленні та експлуатації РЗ, а також у 

інших випадках. 
14.2.3. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цих Правил у таких випадках: 
14.2.3.1. за відсутності маркування РЗ; 
14.2.3.2. у разі виявлення самовільно встановлених РЗ; 
14.2.3.3. якщо термін дії дозволу або погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності 

територіальної громади міста Києва закінчився і не був продовжений, або дозвіл чи погодження було анульовано 

у встановленому порядку; 
14.2.3.4. якщо технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди 

(майнової чи немайнової) третім особам; 
14.2.3.5. у разі невідповідності технічних характеристик РЗ та/або місця їх встановлення виданому дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами або погодженню на розміщення реклами на транспорті комунальної власності; 
14.2.3.6. за наявності заборгованості власника РЗ по сплаті коштів за право тимчасового користування місцем 

для розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, або за право 

розміщення реклами на транспорті комунальної власності, більш ніж за 6 місяців; 
14.2.3.7. у випадку зміни містобудівної ситуації за наявності відповідного розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або листа від замовника чи виконавця робіт з 

будівництва, реконструкції, ремонту тощо щодо необхідності демонтажу РЗ, що заважають проведенню 

відповідних робіт. Демонтаж здійснюється у разі невиконання власником вимоги Управління з питань реклами 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про демонтаж РЗ власними 



силами, до якої додаються копій документів, які підтверджують проведення відповідних робіт, що зумовлюють 

необхідність демонтажу РЗ; 
14.2.3.8. в інших випадках, передбачених договором на право тимчасового користування місцями для 

розміщення РЗ, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва; 
14.2.3.9. користування місцем для розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної 

громади міста Києва, за відсутності укладеного договору на право тимчасового користування; 
14.2.3.10. недотримання розповсюджувачами реклами вимог рішень Київської міської ради, розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цих Правил. 
14.2.4. Демонтаж РЗ у випадках, встановлених пунктом 14.2.3 цих Правил, здійснюється на підставі наказу 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 
14.2.5. У вказаних у пункті 14.2.3 цих Правил випадках (крім випадку, коли власника РЗ неможливо 

встановити) демонтаж РЗ має бути проведений власниками (законними користувачами) РЗ самостійно за власний 

рахунок у термін, вказаний у вимозі Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) про усунення порушень вимог розміщення рекламних засобів, та 

провести відновлення порушеного благоустрою на місці їх розміщення (встановлення) після демонтажу. 
Вимога направляється у письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається представнику 

власника (законного користувача) РЗ особисто під підпис. 
Всі вимоги оприлюднюються на сторінці Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) офіційного інтернет-порталу Київської міської державної 

адміністрації, або офіційному інтернет-сайті Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), одночасно з направленням вимоги у письмовій формі поштою. 
Власник (законний користувач) РЗ вважається повідомлений належним чином про вимогу щодо усунення 

порушень при розміщенні та експлуатації РЗ, якщо рекомендоване повідомлення направлено за адресою 

місцезнаходження власника РЗ згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 
Для реалізації положень цих Правил при направленні вимоги рекомендованим повідомлення датою належного 

повідомлення про усунення порушень при розміщенні та експлуатації РЗ вважається десятий робочий день з дати 

здійснення поштового відправлення та дати оприлюднення вимоги у відповідності до абзацу третього цього 

пункту Правил. 
У випадках, передбачених підпунктами 14.2.3.1 - 14.2.3.8 цих Правил, до вимоги додається акт, в якому 

зафіксовані виявлені порушення, за підписом представника Управління з питань реклами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або представника комунального підприємства 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" (далі - КП "Київреклама"). 
Демонтаж РЗ здійснюється без направлення вимоги, якщо власник (користувач) або адреса власника 

(користувача) РЗ не встановлені. 
14.2.6. Власник (законний користувач) РЗ зобов'язаний усунути зазначені у вимозі порушення. Термін усунення 

порушення зазначається у вимозі, але не може бути меншим ніж три робочі дні з дати її отримання. Власник 

(законний користувач) РЗ зобов'язаний в термін, вказаний у вимозі, повідомити в письмовій формі Робочому 

органу про усунення порушень. 
14.2.7. Якщо власник (законний користувач) РЗ самостійно не усунув виявлені порушення у термін, вказаний у 

вимозі Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), здійснюється демонтаж РЗ. 
14.2.8. У разі необхідності демонтажу РЗ Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) складає перелік РЗ, що підлягають демонтажу, затверджує його 

наказом та направляє до КП "Київреклама" або балансоутримувача місця розташування для забезпечення його 

виконання. 
14.2.9. Організація демонтажу або самостійне проведення демонтажу здійснюється КП "Київреклама" або 

балансоутримувачем місця розташування РЗ на підставі наказу Управління з питань реклами виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на умовах, визначених цим розділом Правил. 
Демонтаж РЗ здійснюється в межах технічних можливостей КП "Київреклама" або балансоутримувача, вимог з 

безпеки виконання робіт та охорони праці без повідомлення власнику РЗ про час здійснення демонтажу. 
14.2.10. Демонтаж (переміщення) транспортних засобів (автомобілів, причепів, напівпричепів, автоплатформ 

тощо), що використовуються виключно або переважно в якості пересувних засобів реалізації послуг з 



розповсюдження реклами, та які повністю або частково втратили початкові функції, для яких вони були вироблені, 

здійснюється у присутності представників Національної поліції. 
Переміщення таких транспортних засобів (автомобілів, причепів, напівпричепів, автоплатформ тощо) та їх 

подальше зберігання здійснюється комунальним підприємством "Центр організації дорожнього руху". 
14.2.11. Під час демонтажу РЗ складається акт проведення демонтажу з проведенням фото- та/або 

відеофіксації, які додаються до акта. 
Акти складаються представниками КП "Київреклама" або особою, що здійснює демонтаж. 
Під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник або законний користувач РЗ, балансоутримувач 

місця розташування РЗ, представники органів влади, місцевого самоуправління, патрульної поліції, міських служб 

та інших установ, організацій. 
Кожний акт складається в двох примірниках і підписується всіма особами, присутніми під час проведення 

демонтажу. Один примірник акта залишається у особи, що здійснила демонтаж, інший надається власнику 

(законному користувачу) демонтованого РЗ на його письмову вимогу. 
Після проведення демонтажу складається такий комплект документів: 
- акт здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості; 
- калькуляція вартості витрат за виконані роботи з демонтажу. 
14.2.12. Демонтаж РЗ не проводиться, якщо власник РЗ у встановлений термін повністю усунув порушення та 

повідомив про це в той же строк Управлінню з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) в письмовій формі з наданням підтверджуючих документів, а також 

виявлення у наказі про демонтаж помилок. 
14.2.13. Компенсація витрат, понесених підприємством, яке організувало або самостійно проводило демонтаж 

РЗ, покладається на власника демонтованого РЗ на підставі акта здачі-приймання виконаних робіт та виставленого 

рахунку. 
Компенсація витрат здійснюється в строк, вказаний у рахунку. Компенсація витрат підприємства за зберігання 

демонтованого РЗ здійснюється власником РЗ за період з дати демонтажу РЗ та по дату повернення РЗ включно на 

підставі виставленого підприємством рахунку. 
Отримані від власника (законного користувача) РЗ кошти в якості компенсації вимушених витрат КП 

"Київреклама" або балансоутримувача місця розташування РЗ, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням 

та подальшим зберіганням, залишаються в розпорядженні КП "Київреклама" або балансоутримувача та 

спрямовуються на придбання основних засобів для забезпечення організації або проведення демонтажів РЗ, їх 

транспортування та зберігання. 
Демонтаж РЗ проводиться без відшкодування витрат, здійснених власником РЗ за час його розміщення. 
14.2.14. Власник (законний користувач) РЗ має право на повернення демонтованого РЗ після звернення до 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), КП "Київреклама" або балансоутримувача місця розташування РЗ, який здійснив демонтаж, на 

підставі таких документів: 
а) заяви на ім'я керівників про повернення демонтованого РЗ; 
б) документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований РЗ; 
в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат КП "Київреклама" або балансоутримувача місця 

розташування РЗ, який здійснив демонтаж, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим 

зберіганням; 
г) документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого РЗ. 
14.2.15. Облік демонтованих РЗ здійснюється відповідно до законодавства. 
14.2.16. Демонтовані РЗ можуть бути передані на тимчасове зберігання відповідному підприємству, установі, 

організації на підставі відповідного договору та акта прийому-передачі із переліком, зазначенням їх стану та 

характеристик. 
14.2.17. Зберігання демонтованих РЗ здійснюється протягом 12 місяців. 
У випадках розгляду судових справ, пов'язаних з демонтажем РЗ, зберігання здійснюється протягом всього 

строку розгляду судової справи до набрання рішенням законної сили. 
14.2.18. Демонтовані РЗ підлягають реалізації або утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах 

масової інформації, якщо: 
а) після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх власники не звернулись за 

поверненням РЗ; 



б) після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх власники не компенсували витрат за 

демонтаж, транспортування та зберігання РЗ, або не надали документів, які підтверджують право власності (інше 

майнове право) на такі РЗ. 
14.2.19. Демонтовані РЗ, власники яких надали письмову відмову від них та документи, які підтверджують 

право власності (інше майнове право) на ці РЗ, підлягають реалізації або утилізації у встановленому чинним 

законодавством порядку з наступного дня після отримання такої відмови та відповідних документів. 
14.2.20. Демонтований РЗ, власник (користувач) якого не встановлений, вважається знахідкою та береться на 

облік як знахідка. Посадова особа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), яка виявила такий РЗ, повідомляє про знахідку відповідне районне управління поліції за місцем її 

виявлення протягом трьох днів з моменту виявлення такого РЗ. 
Якщо протягом 12 місяців з моменту повідомлення управління поліції про РЗ, власник (користувач) якого не 

встановлений, не буде встановлено власника (користувача) або власник (користувач) не заявить про свої права до 

поліції або до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальна 

громада міста Києва набуває право власності на такий РЗ. 
Якщо протягом 12 місяців з моменту повідомлення поліції про РЗ, власник (користувач) якого вважається не 

встановленим, буде встановлено власника (користувача) або власник (користувач) заявить про свої права до 

поліції або до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), він 

повертається власнику (користувачу). 
Власник (користувач) знайденого РЗ відшкодовує витрати, пов'язані із знахідкою (демонтаж, зберігання, 

транспортування, розшук власника тощо), та сплачує винагороду за знахідку в розмірі двадцяти відсотків вартості 

РЗ до місцевого бюджету.". 
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик". 
3. Рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

транспорту, зв'язку та реклами. 

 
Київський міський голова В. Кличко 
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