
Продовження строку дії дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами

Строк надання послуги

 30 календарних днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Управління реклами Департаменту інфраструктури Харківської міської ради•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява (не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку длії дозволу)1. 
Оригінал дозволу, погоджений з власником місця розташування рекламного засобу або 
уповноваженим ним органом (особою) та із зазначенням у дозволі строку дії 
погодження

2. 

Експертний висновок (у випадку розміщення складної спеціальної конструкції), строк 
складання якого не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами

3. 

2 фотокартки розміщення рекламної конструкції (розміром не менш як 6 х 9 
сантиметрів), з прив`язкою до місцевості та фотокартка (розміром не менш як 6 х 9 
сантиметрів) маркування рекламного засобу

4. 

Належним чином засвідчена копія документа на право надання експертного висновку 5. 



відповідного спеціалізованого підприємства, установи, організації (у випадках надання 
експертного висновку) або документа на право надання висновку технічної експертизи

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником, через уповноваженого представника, поштою (рекомендованим 
листом з описом вкладення)  на поштову адресу ЦНАП м. Харкова- 61010, м. Харків, 
Гімназійна набережна, 26.

Уповноважений представник пред'являє документи, що посвідчують особу та засвідчують 
його повноваження

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, строк дії якого було продовжено або відмова

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про рекламу"•

Акти Кабінету Міністрів України:

пункт 29 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету міністрів України від 29.12.2003 № 2067

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

пункт 9 Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові•

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Відмова в продовженні строку дії дозволу органів (осіб), визначених актами чинного 
законодавства України;

1. 

Подання неповного пакету документів, необхідного для одержання дозволу;2. 
Виявлення в документах недостовірних відомостей;3. 



Невідповідність характеристик встановленої спеціальної конструкції (виду, розміру, 
місцю розташування тощо) дозвільній документації.

4. 

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

5. 


