
КЛАСИФІКАТОР

Додаток 2
до рішення Білоцерківської
міської ради від _________ №_________

рекомендованних типових конструкцій
для розміщення зовнішньої реклами 



ТЕРМІНИ,

ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ 

У КЛАСИФІКАТОРІ



ТЕРМІНИ,

ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ 

У КЛАСИФІКАТОРІ



ТЕРМІНИ,

ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ 

У КЛАСИФІКАТОРІ



ТЕРМІНИ,

ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ 

У КЛАСИФІКАТОРІ

Зовнішні габарити рекламної панелі можуть відхилятися від установлених

класифікатором розмірів не більше 3% загальної площі.

РОЗМІРИ РЕКЛАМНОЇ КОНСТРУКЦИЇ



Á³ëáîðä (áàçîâèé òèï)

-  виконана з профільної труби (або декількох труб); 

                                                Вразі, якщо заглиблення не можливе з
технічних причин - декоративно оформленний. 

При необхідності зміни висоти опорної стійки
рекламної конструкції по типу «Білборд» потрібно отримати погодження від
управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради



Á³ëáîðä (òèï1)

-  виконана з профільної труби (або декількох труб); 

                           Вразі, якщо заглиблення не можливе з технічних причин -
декоративно оформленний. 

При необхідності зміни висоти опорної стійки
рекламної конструкції по типу «Білборд» потрібно отримати погодження від
управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради



Á³ëáîðä (òèï2)

                                                    Вразі, якщо заглиблення не можливе з
технічних причин - декоративно оформленний. 

При необхідності зміни висоти опорної стійки
рекламної конструкції по типу «Білборд» потрібно отримати погодження від
управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради



Á³ëáîðä (òèï3)

При необхідності зміни висоти опорної стійки
рекламної конструкції по типу «Білборд» потрібно отримати погодження від
управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради



Á³ëáîðä (òèï4)

-  виконана з профільної труби; 

                           Вразі, якщо заглиблення не можливе з технічних причин -
декоративно оформленний. 



- розмір інформаційного поля - до 8 кв.м.;
- зовнішні габарити рекламної панелі - до 12 кв.м. 

- виконана з круглої металевої труби;

- колір опорної стійки та коробу - темна бронза;

Ñêðîëëåð-áåêëàéò (òèï1)



- розмір інформаційного поля - до 8 кв.м.;
- зовнішні габарити рекламної панелі - до 12 кв.м. 

- виконана з круглої металевої труби;

- колір опорної стійки та коробу - темна бронза;

Ñêðîëëåð-áåêëàéò (òèï2)



Ñ³ò³ - ëàéò (òèï1)



Ñ³ò³ - ëàéò (òèï2)



Ñ³ò³ - ëàéò (òèï3)



Ñ³ò³ - ëàéò (òèï4)







































Лайтпостер на опорі освітлення (контактної мережі)

Консольний (об’ємний) рекламний засіб, що встанов-
люється на опорах (мачтах-опорах міського освітлен-
ня, опорах контактної мережі), має зовнішні поверхні
для розміщення реклами, складається з просторового
стального каркасу та рекламного поля.

- Розмір рекламної площини: 1,2м х 1,8м;

- Габарити рекламної панелі: не більше 1,4м х 2м;

- Підсвічування рекламоносія: РЗ повинен мати внутрішнє

  підсвічування.

МОЖЛИВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІНИ ЗОБРАЖЕНЬ:

Скролінг - рекламоносій, рекламна площина якого кріпить-

ся до спеціальних барабанів та дистанційних кронштейнів

за допомогою яких змінюється рекламний сюжет.

 - рекламоносій, рекламна площина якого виготов-Беклайт

ляється на просвітній банерній тканині, яка прикріплена за

допомогою системи натягу.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ:

- Висота від поверхні дорожнього покриття до нижнього

  краю рекламної панелі:

- якщо РЗ виступає над проїжджою частиною - не

  менше 5м;

- якщо РЗ не виступає над проїжджою частиною - не

  менше 3м.





Спеціальна рекламна конструкція на поперечинах 
між опорами освітлення розміром 1х5м 

Спеціальна рекламна конструкція на поперечинах між 
опорами освітлення та контактної мережі КП 

Розміром 1х5м розміщується на висоті не менше 5м 
над проїзджою частиною вулиці.

Рекламоносій виконаний в вигляді зварної  рами з 
алюмінієвих профелів та спеціального кріплення. 

По периметру рами розміщені пружини, за допомогою 
яких реламний рекламні банер з роміром 0,94м х 4,93м 
закріплений на рекламоносій. 

Пружини виконують також функцію компенсаторів 
температурних змін розмірів банеру. 

Рама в шети місцях зверху закріплена до мнесучого 
тросу та в чотирьох до нижнього тросу контактної 
мережі. Загальна вага рекламної конструкції становить 
25 кг.
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