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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом загальних зборів  

ОСББ «ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ»   

№ 2/17 від «13» листопада 2017року 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА 

ВНУТРІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

Ці правила розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами (надалі – 

Правила) регулюють правові, організаційні та економічні відносини, 

пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників 

багатоквартирного будинку ОСББ «Голосіївська Фортеця» та інших 

категорій осіб щодо порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

фасаді багатоквартирного будинку, прибудинковій території та внутрішньої 

реклами на іншому спільному майні співвласників багатоквартирного 

будинку ОСББ «Голосіївська фортеця», що знаходиться за адресою: 03039, м. 

Київ, вул. Голосіївська, 13. 
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І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1 В цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому 

значенні: 
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Багатоквартирний 

будинок: 

житловий будинок, в якому розташовано три чи більше 

квартири; 

Об’єднання 

(ОСББ): 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ: 

36791839); 

Зовнішня реклама: 

 

 

 

Внутрішня 

реклама: 

реклама,  що розміщується  на  спеціальних тимчасових    

і   стаціонарних   конструкціях   -   рекламоносіях, 

розташованих   на  відкритій  місцевості,  а  також  на  

зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах 

вуличного обладнання, над проїжджою  частиною  

вулиць  і  доріг; 

реклама,  що  розміщується  всередині будинків, споруд,  

де  може розміщуватись інформація про товари, що 

безпосередньо в цих місцях чи неподалеку продаються; 

 

Користувач: особа, яка за законній підставі здійснює користування 

житловим чи нежитловим приміщенням, що 

розташоване в будинку Об’єднання; 

Місце 

розташування 

рекламного засобу 

(об’єкту реклами): 

площа зовнішньої поверхні багатоквартирного будинку, 

частина прибудинкової території, поверхня об’єкта 

спільного майна, що надається розповсюджувачу 

реклами в тимчасове користування погоджувальним 

органом; 

Недобросовісна 

реклама: 

реклама, яка вводить або може ввести в  оману  

споживачів  реклами,  завдати  шкоди особам,  державі 

чи суспільству внаслідок неточності,  недостовірності,  

двозначності, перебільшення,  замовчування,  

порушення вимог щодо часу,  місця і способу 

розповсюдження; 

Правління ОСББ: постійно діючий виконавчий орган Об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку 

«ГОЛОСІЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДРПОУ: 

36791839); 

Прибудинкова 

територія: 

територія навколо багатоквартирного будинку, 

визначена на підставі відповідної містобудівної та 

землевпорядної документації, у межах земельної 

ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок 

і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для 

обслуговування багатоквартирного будинку та 

задоволення житлових, соціальних і побутових потреб 
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власників (співвласників та наймачів (орендарів) 

квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих 

у багатоквартирному будинку; 

Реклама: інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в 

будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена 

сформувати або підтримати обізнаність споживачів 

реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару; 

Розповсюджувач 

реклами: 

фізична або юридична особа, яка має намір розмістити 

рекламу; 

Самовільно 

встановлена 

спеціальна 

конструкція: 

спеціальна конструкція, що розміщується на поверхні 

будинку, прибудинковій території або на об’єктах 

спільного майна без відповідного дозволу; 

Спеціальні 

конструкції: 

тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та 

несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та 

об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, 

таблички, короби, механічні, динамічні, електронні 

табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові 

конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які 

використовуються для розміщення реклами; 

Співвласник: власник житлового (квартири або частини квартири) 

або нежитлового приміщення у багатоквартирному 

будинку Об’єднання; 

Спільне майно: приміщення загального користування, будівлі і споруди, 

які призначені для задоволення потреб співвласників 

багатоквартирного будинку та розташовані на 

прибудинковій території; 

Управління 

багатоквартирним 

будинком: 

вчинення співвласниками багатоквартирного будинку (в 

тому числі, через орган, який здійснює поточне 

управління – Правління ОСББ)  дій щодо реалізації прав 

та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з 

володінням, користуванням і розпорядженням спільним 

майном багатоквартирного будинку. 

1.2 Інші терміни, що використовуються в цих правилах, вживаються у 

значенні, наведеному у відповідності до Закону України «Про рекламу», 

Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», 

Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», Типових правил розміщення зовнішньої 
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реклами,  Порядку розміщення реклами в місті Києві та інших нормативно-

правових актів. 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (ПРАВОВІ ЗАСАДИ) 

2.1 Ці Правила визначають та регламентують порядок розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами на фасаді багатоквартирного будинку, 

прибудинковій території та внутрішньої реклами на іншому спільному 

майні співвласників ОСББ. 

2.2 Метою встановлення цих Правил є: 

⎯ визначення чіткого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

фасаді багатоквартирного будинку, прибудинковій території та 

внутрішньої реклами на іншому спільному майні співвласників ОСББ; 

⎯ визначення порядку отримання погодження на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами на фасаді багатоквартирного будинку, 

прибудинковій території та внутрішньої реклами іншому спільному 

майні співвласників ОСББ; 

⎯ визначення порядку встановлення об’єкту зовнішньої реклами на фасаді 

багатоквартирного будинку, прибудинковій території та внутрішньої 

реклами іншому спільному майні співвласників ОСББ; 

⎯ визначення характеру та видів відповідальності за порушення порядку 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами на фасаді багатоквартирного 

будинку, прибудинковій території та внутрішньої реклами на іншому 

спільному майні співвласників ОСББ. 

 

2.3       Задля досягнення мети встановлення цих Правил загальні збори ОСББ 

уповноважують виконавчий орган управління Об’єднання: 

1) визначати вартість та строки розміщення реклами на поверхні будинку 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська 
фортеця», прибудинковій території та внутрішньої реклами об’єктах 
спільного майна багатоквартирного будинку; 

2) розглядати заяви про надання дозволу на розміщення реклами та 
надавати таке погодження або відмову у наданні такого погодження 
шляхом прийняття Протоколу Правління; 

3) зобов'язувати розповсюджувача реклами демонтувати спеціальні 

конструкції у разі їх самовільного зведення; 

4) стягувати збитки, в інтересах співвласників та у випадках визначених 
цими Правилами; 

5) анулювати погодження на розміщення реклами у разі порушення 
законодавства або цих Правил; 



Сторінка 5 из 9 

 

6) демонтувати об’єкт зовнішньої реклами або внутрішньої реклами, у 
випадках визначених даними Правилами; 

7) здійснювати контроль за дотриманням і виконанням цих Правил; 

8) здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення виконання цих 

Правил. 

2.4        Дані Правила є обов’язковими для всіх розповсюджувачів реклами 

(фізичних та юридичних осіб), які мають намір розмістити рекламу на 

прибудинковій території, спільному майні співвласників та фасаді 

багатоквартирного будинку за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 

б.13 та/або всередині будинку. 

 

ІІІ.  ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

3. Порядок отримання погодження на розміщення реклами 

3.1    Погоджувальним органом є Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» (далі – Правління). 

3.2 Розповсюджувач реклами, який має намір розмістити рекламу на фасаді 

багатоквартирного будинку об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця», прибудинковій території та об’єктах 

спільного майна, зобов’язаний звернутися до Правління з заявою про 

отримання письмового дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами (Додаток 1). 

3.3 В  заяві про отримання письмового дозволу на розміщення об’єкту 

зовнішньої реклами розповсюджувач реклами має зазначати: 

• інформація про розповсюджувача (вид діяльності, адреса, 

контактний телефон, інше); 

• інформація про рекламу (зразок об’єкту реклами, інформація  зміст 

та характер реклами, інше); 

• інформація про умови розміщення реклами (місце розміщення 

реклами, строк розміщення реклами, вартість розміщення реклами, 

інше). 

3.4 Погоджувальний орган протягом 10 днів з моменту отримання  заяви про 

отримання письмового погодження на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами приймає рішення про надання або відмову в наданні про 

отримання письмового погодження на розміщення об’єкту зовнішньої 

реклами. 

3.5 Під час строку, визначеного п. 3.4 даних Правил, погоджувальний орган 

може звернутися до розповсюджувача реклами з вимогою надати 

додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про надання, 

відмову в наданні про отримання письмового погодження на розміщення 

об’єкту зовнішньої реклами. 
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3.6 Після досягнення згоди по умовам розміщення реклами, 

погоджувальний орган шляхом прийняття Протоколу Правління надає 

розповсюджувачу реклами погодження на розміщення реклами. 

3.7 В дозволі на розміщення реклами зазначається: 

• вид реклами; 

• місце розташування рекламного засобу (об’єкту реклами); 

• вид спеціальної конструкції (у разі необхідності встановлення); 

• строк розміщення реклами та інші основні умови. 

3.8 У відповідності до п. 2.3 даних Правил, погоджувальний орган шляхом 

прийняття Протоколу Правління може анулювати погодження на 

розміщення реклами. 

 

4 Вартість розміщення реклами та порядок сплати 

4.1 Вартість та строки розміщення реклами на поверхні будинку об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця», 

прибудинковій території та об’єктах спільного майна багатоквартирного 

будинку визначається Правлінням. 

4.2 У разі закінчення строку розміщення реклами та не продовження такого 

строку шляхом своєчасної сплати коштів за розміщення такої реклами, 

розповсюджувач повинен за власний кошт демонтувати таку рекламу, а 

у разі відмови - відшкодувати збитки збитки ОСББ за здійснення цих 

дій. 

4.3 Вартість розміщення реклами сплачується шляхом безготівкового 

перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ОСББ. 

4.4 Вартість розміщення реклами сплачується розповсюджувачем реклами 

протягом перших 5 днів поточного календарного місяця. 

4.5 Сплата вартості розміщення реклами здійснюється виключно у 

національній грошовій одиниці України. 

 

5 Порядок розміщення реклами 

5.1 Розміщення реклами на поверхні будинку об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця», прибудинковій 

території та об’єктах спільного майна багатоквартирного будинку 

здійснюється розповсюджувачем реклами. 

5.2 Розміщення реклами на поверхні будинку об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця», прибудинковій 

території та об’єктах спільного майна багатоквартирного будинку 

здійснюється відповідно до норм та стандартів чинного законодавства 

України. 

 

6 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

6.1 У разі розміщення зовнішньої реклами, розповсюджувачем реклами, з 

порушенням норм чинного законодавства України, вимог даних Правил, 

прав та інтересів співвласників, Правління ОСББ має право анулювати 
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погодження на розміщення об’єкта зовнішньої реклами та демонтувати 

даний об’єкт. 

 

ІV. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 

7. Порядок отримання погодження на розміщення реклами 

7.1 Погоджувальним органом є Правління Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» (далі – Правління). 

7.2    Розповсюджувач реклами, який має намір розмістити рекламу всередині 

багатоквартирного будинку об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця» зобов’язаний звернутися до Правління 

з заявою про отримання письмового дозволу на розміщення об’єкту 

внутрішньої реклами (Додаток 2) та підписання Договору. 

7.3  В  заяві про отримання письмового дозволу на розміщення об’єкту 

внутрішньої реклами розповсюджувач реклами має зазначати: 

• інформація про розповсюджувача (вид діяльності, адреса, 

контактний телефон, інше); 

• інформація про рекламу (зразок об’єкту реклами, інформація  зміст 

та характер реклами, інше); 

• інформація про умови розміщення реклами (місце розміщення 

реклами, строк розміщення реклами, вартість розміщення реклами, 

інше). 

7.4    Погоджувальний орган протягом 10 днів з моменту отримання  заяви 

про отримання письмового погодження на розміщення об’єкту 

внутрішньої реклами приймає рішення про надання або відмову в 

наданні про отримання письмового погодження на розміщення об’єкту 

внутрішньої реклами. 

7.5     Під час строку, визначеного п. 8.4 даних Правил, погоджувальний 

орган може звернутися до розповсюджувача реклами з вимогою надати 

додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення про надання, 

відмову в наданні про отримання письмового погодження на розміщення 

об’єкту внутрішньої реклами. 

7.6   Після досягнення згоди по умовам розміщення реклами, 

погоджувальний орган шляхом прийняття Протоколу Правління надає 

розповсюджувачу реклами погодження на розміщення реклами. 

7.7      В дозволі на розміщення реклами зазначається: 

• вид реклами; 

• місце розташування рекламного засобу (об’єкту реклами); 

• вид спеціальної конструкції (у разі необхідності встановлення); 

• строк розміщення реклами та інші основні умови. 

7.8  У відповідності до п. 2.3 даних Правил, погоджувальний орган шляхом 

прийняття Протоколу Правління може анулювати погодження на 

розміщення реклами. 

 



Сторінка 8 из 9 

 

 

8 Вартість розміщення реклами та порядок сплати 

 

8.1 Вартість та строки розміщення реклами всередині будинку об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» 

визначається Правлінням. 

8.2 У разі закінчення строку розміщення реклами та не продовження такого 

строку шляхом своєчасної сплати коштів за розміщення такої реклами 

розповсюджувач повинен за власний кошт демонтувати таку рекламу, а 

у разі відмови - відшкодувати збитки збитки ОСББ за здійснення цих 

дій. 

8.3 Вартість розміщення реклами сплачується шляхом безготівкового 

перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ОСББ. 

8.4 Вартість розміщення реклами сплачується розповсюджувачем реклами 

протягом перших 5 днів поточного календарного місяця. 

8.5 Сплата вартості розміщення реклами здійснюється виключно у 

національній грошовій одиниці України. 

 

9 Порядок розміщення реклами 

9.1     Розміщення реклами всередині будинку об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» здійснюється 

розповсюджувачем реклами. 

9.2     Розміщення реклами всередині будинку об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Голосіївська фортеця» здійснюється 

відповідно до норм та стандартів чинного законодавства України. 

 

10 Анулювання дозволу на розміщення внутрішньої реклами 

10.1 У разі розміщення внутрішньої реклами, розповсюджувачем реклами, з 

порушенням норм чинного законодавства України, вимог даних Правил, 

прав та інтересів співвласників, Правління ОСББ має право анулювати 

погодження на розміщення об’єкта внутрішньої реклами та демонтувати 

даний об’єкт. 

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ 

11.1   На поверхні будинку об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця» (далі – ОСББ), прибудинковій території 

та об’єктах спільного майна, а також всередині багатоквартирного 

будинку забороняється розміщувати недобросовісну рекламу. 

11.2   На поверхні будинку об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку «Голосіївська фортеця» (далі – ОСББ), прибудинковій території 

та об’єктах спільного майна, а також всередині багатоквартирного 

будинку забороняється самовільно розміщувати спеціальні конструкції (в 

тому числі за наявності відповідного дозволу на розміщення реклами, 

виданий не правлінням ОСББ “Голосіївська фортеця”). 
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11.3   У разі самовільного розміщення такої конструкції розповсюджувач 

повинен за власний рахунок демонтувати цю конструкцію та привести 

все у попередній стан та сплатити штраф у розмірі визначеному 

Правлінням ОСББ.  

11.4   У разі анулювання дозволу на рекламу розповсюджувач повинен за свій 

рахунок демонтувати розміщену рекламу, або відшкодувати збитки 

ОСББ за здійснення цих дій. 

11.5   У разі порушення розповсюджувачем реклами вимог чинного 

законодавства під час розміщення реклами погодження на розміщення 

реклами може бути анульованим. 

11.6   У разі не сплати або не своєчасної сплати вартості розміщення реклами 

розповсюджувачем реклами, завданні збитків майну співвласників 

багатоквартирного будинку погодження на розміщення реклами може 

бути анульованим та стягнені з розповсюджувача реклами збитки завдані 

майну співвласників багатоквартирного будинку. 

 

VІ.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

12.1  Дані Правила складені на 9 сторінках та 2 додатках. 

 

«14» листопада 2017 р.                   ____________________ Поліщук Ю.Л. 

 
      

 
 


