
Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

 

 7.9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу: 

А) заяву за формою згідно з додатком 2 до цих Правил; 

Б) фотокартку або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 9х12 

сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз 

рекламного засобу з конструктивним рішенням; 

В) копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної 

особи або фізичної особи - підприємця. 

 7.9.1 За наявності документів, передбачених пунктом 7.9. цих Правил, 

відомості про заяву у той же день вносяться уповноваженим представником 

робочого органу до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі. 

 7.9.2. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви 

перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет 

надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за 

формою згідно з додатком 3 до цих Правил. 

 У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган 

надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених 

законом. 

 Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у 

його видачі становить 10 робочих днів. 

 7.9.3 Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або 

уповноваженим ним органом (особою), а також з: 

 Мінкультури − у разі розміщення зовнішньої реклами  на пам’ятках 

національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів 

населених місць; 

 Обласною державною адміністрацією − у разі розміщення зовнішньої 

реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих 

пам’яток; 

 Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої 

реклами в межах охоронних зон цих комунікацій; 

 Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною 

поліцією − у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення 

автомобільних доріг. 

 Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є 

вичерпним. 

 Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом 

без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу, 

який вказаний в п. 7.9.2. цих Правил. 

 Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за 

днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або 



електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах 1-4 

даного пункту, та встановлює строк розгляду цих документів. 

 За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, вказані в 

абзацах 1-4 даного пункту, надають погодження, які у паперовому або 

електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу. 

 У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах 1-4, протягом 

встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено. 

 7.9.4. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та 

зміст реклами забороняється. 
 


