
РЕГЛАМЕНТ 

(інформаційна картка) 

Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги 

відведення автомобільних доріг 
 

Утримувачі інженерних комунікацій, Державтоінспекція 

 

1 Найменування дозвільного 

центру, в якому здійснюється 

обслуговування суб’єктів 

господарювання  

Єдиний дозвільний центр м. Борисполя 

2 Місцезнаходження дозвільного 

центру 

м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 1  

(1 поверх) 

3 Інформація щодо роботи 

дозвільного центру 

Вівторок, четвер з 9
00 

до 11
00 

год. 

4 Реквізити: 

державного  адміністратора  

 

 

 

 

представників місцевого 

дозвільного центру 

КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

 

КП ТМ «Бориспільтепломережа» 

 

КП «ВУКГ» 

 

ЦТП № 6 КОФ ПАТ 

«Укртелеком» 

 

ДАІ Бориспільського МВ 

(з обслуговування м. Бориспіль та  

Бориспільського району) 

ГУ МВС України в Київській 

області 

Мороз Ірина Миколаївна – державний 

адміністратор виконавчого комітету міської 

ради; 

Ярмак Ірина Миколаївна – державний 

адміністратор виконавчого комітету міської 

ради тел. 5-50-04 

 

 

Федченко Олександр Миколайович, тел. 6-18-

28; 

 

Богацька Галина Олександрівна, тел. 6-91-16; 

 

Найчук Володимир Антонович, тел. 6-10-41; 

 

Цуренкова Надія Захарівна, 6-00-90. 

4.1 Нормативно-правові акти, якими 

регламентується видача 

документа дозвільного характеру 

__ 

4.2 Закон України ч. 1, ст. 16 Закону України «Про рекламу» 

4.3 Акти Кабінету Міністрів України п. 16 постанови КМУ від 29.12.2003 № 2067 

«Про затвердження Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами» 

4.4 Акти центральних органів 

виконавчої влади  

__ 

5 Акти місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування 

рішення міської ради від 22.11.2011  

№ 1330-18-VІ «Про затвердження Положення 

про розміщення об’єктів зовнішньої реклами у 

місті Борисполі» 

6 Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

документа дозвільного характеру 

- копія заяви; 

- фотографічний знімок або комп’ютерний 

макет місця (розміром не менше 6Х9 

сантиметрів), на якому планується розмістити 

ОЗР; 

- ескіз ОЗР з конструктивним рішенням; 



- топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) 

конструкції з прив’язкою місця розташування 

наземного рекламного засобу. 

7 Платність (безоплатність) видачі 

документа дозвільного характеру  

Безоплатно 

7.1. Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

(назва та реквізити нормативно-

правового акту) 

- 

7.2. Розмір плати - 

7.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

- 

8. Строк, протягом якого видається 

документ дозвільного характеру  

5 робочих днів 

9. Вичерпний перелік підстав для 

відмови у наданні документа 

дозвільного характеру 

- оформлення поданих документів не відповідає 

встановленим вимогам 

10. Строк дії документа дозвільного 

характеру (необмеженість строку дії) 

протягом 5 років, якщо менший строк не 

зазначено у рішенні 

11. Необхідність у проведенні 

експертизи (обстеження) об’єкта, 

на який видається документ 

дозвільного характеру  

 

___ 

12. Платність (безоплатність) 

проведення експертизи 

(обстеження) 

безоплатно 

 У разі платності : - 

12.1. Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

(назва та реквізити нормативно-

правового акту) 

- 

12.2. Розмір плати проведення 

експертизи (обстеження) 

- 

12.3. Розрахункові рахунки для 

внесення плати 

- 

13. Примітки - 

 

До Регламенту (інформаційної картки) додається схема дозвільної 

(погоджувальної) процедури (у разі наявності).  


