
Додаток 1  

до правил розміщення зовнішньої реклами 

на території Барської міської територіальної громади 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів зовнішньої реклами, на які надаються дозволи для розміщення на 

території Барської міської територіальної громади 

 

Зовнішні таблички 

Можуть бути встановлені на будь-яких існуючих носіях (стовпи, огорожі, 

тощо).  Дозвіл надається терміном на 5 років, розмір не більше 1 м. по більшій 

стороні.  

Штендери 

Штендери — це невеликі А-подібні зовнішні конструкції. Дозвіл передбачає  

розміщення рекламного носія  на тротуарі поруч із торговою точкою. На рекламо 

носії зазвичай відображаються покажчик напрямку або маршруту, меню, 

інформація про години роботи або інші відомості, акції та спеціальні пропозиції; 

Банери 

Серед усіх видів зовнішньої реклами банери є одним із найпопулярніших. 

Може розміщуватись на існуючих носіях, як стовпи, огорожі, стіни будівель. 

Розмір не повинен перевищувати 1,5 м2; 

Брандмауерами 

Великі банери брандмауери або розтяжки розміщуються на стінах будівель 

та споруд на спеціально виготовленому каркасі. Максимальний розмір 3 х 6 м; 

Будівельні сітки 

Будівельні сітки зазвичай використовуються під час реконструкції або 

будівництва споруд із функціональних і естетичних причин. Дозвіл видається на 

період будівництва або реконструкції.  

Бігборди 

Рекламні щити на власних або існуючих рекламних конструкціях. 

Стандартний розмір 3 х 6 м. Мінімальна висота від землі 2,5 м; 

Цифрові рекламні щити 

Відносяться до видів світової реклами. Висвітлюються зсередини, а 

друковані — зазвичай висвітлюються зовнішніми вогнями зверху чи знизу 

конструкції. 

Призматрон 

Фактично, той самий бігборд, але зі змінним зображенням (за рахунок призм, 

що обертаються). Розмір не обмежується. 

 

Лайтбокси 



Складаються з алюмінієвої рами і пластикової поверхні, а всередині 

освітлюються люмінесцентними лампами. Лайтбокси є економічними і 

помітними. Розмір даного рекламного засобу не обмежується.  

Пілони 

Пілон є автономною конструкцією. Це дошка, яку встановлюють на вершину 

стовпа або стовпів. Можна урізноманітнити дизайн, обрати розмір, форму, висоту 

і навіть кількість рекламних місць. Розмір даного рекламного засобу не 

обмежується; 

Пілони можуть використовуватися для вказівки напрямків, реклами чого-

небудь або інформування людей про назву місця. 

Рекламні стели 

Високі рекламні конструкції з різноманітними підсвіченими елементами. 

Можуть виконувати функцію покажчика. 

Розмір даного рекламного засобу не обмежується. 


