
Мы работаем по просчетам (почта, вайбер, телеграм). Цены в прайсах
не точные и указаны в ознакомительных целях.

Цена на юридические услуги по получению разрешения или согласование вывески:

 

Описание Цена
Согласование вывески 2500-3500 грн

Разрешение на наружную рекламу 3500-6000 грн
Топогеодезия 900-1400 грн

Расчет надежности 3500-6000 грн

Стоимость может менятся, в зависимости от количества и сложности согласования.

 

 

ТАРИФИ

за право тимчасового користування місцями, які перебувають у 
комунальній власності міста Одеси для розміщення зовнішньої реклами.

№
з/п Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру Тариф

(грн./місяць)
Стаціонарні наземні рекламні засоби

1. Стаціонарні   наземні   середньогабаритні (до 5
кв.м) спеціальні односторонні рекламні засоби

1 кв.м
(горизонт.проекції) 70,00

2. Стаціонарні   наземні   середньогабаритні (до 5
кв.м) спеціальні двосторонні рекламні засоби

1 кв.м
(горизонт.проекції) 120,00

3.
Стаціонарні   наземні   середньогабаритні (до 5
кв. м) спеціальні рекламні засоби з трьома та

більш сторонами
1 кв.м

(горизонт.проекції) 100,00

4.
Стаціонарні   наземні   великогабаритні  

(площею   понад                         5 кв. м) спеціальні
односторонні рекламні засоби

1кв.м
(горизонт.проекції)

80,00
 

5.
Стаціонарні наземні великогабаритні (площею
понад 5 кв.м) спеціальні двосторонні рекламні

засоби
1 кв.м.

(горизонт.проекції)
110,00

 

6.
Стаціонарні наземні великогабаритні (площею

понад 5 кв.м) спеціальні рекламні засоби з трьома
та більш сторонами   

1 кв.м
(горизонт.проекції) 61,00

7. Пілари (колони), об’ємно-просторові рекламні
засоби, що стоять окремо 1 шт. 350,00

8.
Рекламні засоби складної конфігурації та

арочного типу, які використовуються як вхідні
елементи

1 кв.м
(горизонт.проекції) 75,00



Навісні рекламні засоби на опорах електромереж
(троли, флай-бокси, бек-лайти та інш.)

9. 
Навісні спеціальні односторонні рекламні

засоби на стовпах, опорах електромереж площею
до 2 кв. м

1 кв.м
(вертик.проекції) 80,00

10.
Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на
стовпах, опорах електромереж   площею до 2 кв.

м
1кв.м

(вертик.проекції) 120,00

11. Навісні спеціальні односторонні рекламні
засоби на опорах (площею від 2 кв. м до 5 кв.м)

1 кв.м
(вертик.проекції) 100,00

12. Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на
опорах (площею від 2 кв. м до 5 кв.м та інш.)

1 кв.м
( вертик.проекції) 125,00

13.
Навісні спеціальні односторонні засоби на

опорах електромереж (площею від 5 кв. м до 10
кв. м)

1 кв.м
(вертик.проекції) 60,00

14. Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на
опорах (площею від 5 кв. м до 10 кв. м)

1 кв.м
(вертик. проекції) 72,00

15. Навісні спеціальні односторонні рекламні
засоби на опорах (площею понад 10 кв. м)

1 кв.м
(вертик.проекції) 45,00

16. Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на
опорах (площею понад 10 кв. м)

1 кв.м.
(вертик.проекції) 65,00

Рекламні засоби, які розташовані на поверхнях будинків та споруд (огорож, сходів,
шляхопроводів, мостів, естакад, будівельних „лісах”) та інш.

17. Рекламні односторонні засоби, які розташовані на
стінах будинків та  споруд   (площею до 2 кв. м)

1 кв.м
(вертик.проекції) 80,00

18. Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на
стінах будинків та  споруд (площею до 2 кв. м)

1 кв.м
(вертик.проекції) 120,00

19.
Рекламні односторонні засоби, які розташовані на
стінах будинків та  споруд (площею від 2 до 5 кв.

м)
1 кв.м

(вертик.проекції) 70,00

20. Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на
стінах будинків та  споруд (від 2 кв. м до 5 кв.м)

1 кв.м
(вертик.проекції) 90,00

21.
Рекламні односторонні засоби, які розташовані на
стінах будинків та  споруд (площею від 5 до 20 кв.

м)
1 кв.м

(вертик.проекції) 45,00

22. 
Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на
стінах будинків та   споруд (площею від 5 до 20

кв. м)
1 кв.м

(вертик.проекції) 75,00

23.
Рекламні засоби, які розташовані на зовнішніх
поверхнях будинків та  споруд (площею від 20

кв.м до 80 кв.м)
1 кв.м

(вертик.проекції)
40,00

 

24.
Рекламні засоби, які розташовані на зовнішніх

поверхнях будинків та  споруд 
(площею понад 80 кв.м)

1 кв.м
(вертик.проекції) 35,00

25. Дахові рекламні засоби на будинках та будівлях 1кв.м
(горизонт.проекції) 100,00

Інші рекламні засоби



26. Наземна одностороння відеореклама (екран,
табло, «рядок, що біжить» та інші)

1 кв.м
(горизонт.проекції) 200,00

27. Наземна відеореклама (екран, табло, «рядок, що
біжить» та інші) з двома та більш сторонами

1 кв.м
(горизонт.проекції) 100,00

28. Навісна (фасадна, на спорудах) відеореклама
(екран, табло, «рядок, що біжить» та інші)

1 кв.м
(вертик.проекції) 120,00

29. Графічна (лазерна) проекційна установка 1шт. 2300,00

30.
Тимчасові (у т. ч. виносні) наземні рекламні

засоби з площею поверхні однієї сторони до 1 кв.
м  включно

 
1 шт. 80,00

31.
Тимчасові (у т. ч. виносні) наземні рекламні

засоби з площею поверхні однієї сторони від 1 кв.
м до 2 кв.м

1 шт. 150,00

32. Нестандартні рекламні засоби з площею поверхні
до 5 кв.м 1 шт. 150,00

 

33. Нестандартні рекламні засоби з площею поверхні
від 5 кв.м 1 шт. 300,00

 

34.
Реклама на  зупинкових комплексах, які

використовуються як рекламоносії з площею
поверхні реклами до 3 кв.м включно

за одиницю реклами 50,00

35.
Реклама на  зупинкових комплексах, які

використовуються як рекламоносії з площею
поверхні реклами понад 3 кв.м

за одиницю реклами 200,00

36.
Реклама на урнах, лавах, телефонних кабінах,

вуличних меблях та інших елементах зовнішнього
благоустрою

Реклама на об’єктах торгівлі (намети, кіоски)
за одиницю реклами

50,00
 

100,0

37. Афіші, листівки, плакати 1 шт. 10,00
38. Парасолі, прапори та інші 1 шт. 30,00

39. Вітрини ( плівка на зовнішній поверхні вікон)
1 кв.м

(вертик.проекції)
 

40,00

40. Рекламні засоби у підземних переходах за одиницю реклами 30,00

41. Пневмостенд, повітряна куля та інші надувні
засоби, які використовуються як рекламоносії 1шт. 450,00

 Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру Тариф(грн./доба)

42. Рекламний засіб, який переміщується фізичною
особою за одиницю 10,00

 

43. Рекламна акція за адресу 45,00
 

По всем возникающим вопросам звоните нашим менеджерам.


