
 

 
Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
www.city-adm.lviv.ua, e-mail: service_center@city-adm.lviv.ua 

                                               
Затверджено                               

Т.в.о. директора департаменту дорожнього   

господарства, транспорту та зв’язку Львівської 

обласної державної адміністрації  

                                        від 24.11.2016 року 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги, що має дозвільний характер 

Надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів 

Львівської області 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

1 Суб’єкт надання 
адміністративної послуги 

Департамент дорожнього господарства, транспорту та 

зв’язку Львівської обласної державної адміністрації 

м. Львів, вул. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 

 

Інформація про Центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання  
адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування 
суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг м. Львова 
(надалі – ЦНАП) та його територіальні підрозділи 

2 Місцезнаходження центру 
надання адміністративних 
послуг 

пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші), м. Львів, 79006 
вул. К.Левицького, 67, м. Львів, 79017 
пр. Червоної Калини, 72а, м. Львів,79066 
вул. Хвильового, 14а, м. Львів, 79068 
вул. Виговського, 32, м. Львів 79022 

3 Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 
адміністративних послуг 

понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. 
середа – четвер: 09.00 год. – 20.00 год. 
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09.00 год. – 16.00 год. 

4 Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти та 
веб-сайт центру надання 
адміністративних послуг 

телефон: 297-57-95 

ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 

http:// www.city-adm.lviv.ua    

            Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України 1. Закон України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності». 

2. Закон України «Про Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності». 

3. Закон України «Про адміністративні послуги». 
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 
5. Закону України «Про рекламу». 

6 Акти Кабінету  

       Міністрів України 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 
2012 року № 1135 «Про затвердження Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених 
пунктів» 

7 Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 
місцевого самоврядування 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 
«Про затвердження Порядку надання дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених 
пунктів Львівської області» від «12» жовтня 2015 р. № 
577/0/5-15 

                                 Умови отримання адміністративної послуги 

http://www.city-adm.lviv.ua/
mailto:Service_center@city-adm.lviv.ua
http://www.city-adm.lviv.ua/


8 Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява 

9 Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а 
також вимоги до них 

Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним 
особа подає заяву, в якій повинна міститися така 
інформація: 
для юридичної особи - повне найменування, 
місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; 
для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), адреса місця проживання, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка 
через свої релігійні переконання відмовилася від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомила про це відповідному 
органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода 
на обробку персональних даних; 
про місце розташування рекламного засобу; 
про підстави набуття права користування цим місцем та 
строк такого користування. 

10 Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги 

Заявник у паперовій формі – особисто / через 
уповноважену ним особу, надсилає поштою або у 
випадках,  передбачених законом. 

11 Платність або безоплатність 
адміністративної послуги 

Послуга безоплатна 

12 Строк надання 
адміністративної послуги 

10 робочих днів 

13 Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 
послуги 

Подання суб'єктом господарювання неповного пакета 

документів, необхідних для одержання документа 

дозвільного  характеру,  згідно із встановленим вичерпним 

переліком. 

Виявлення в  документах,  поданих  суб'єктом  

господарювання, недостовірних відомостей. 

Негативний висновок за результатами проведених  
експертиз  та обстежень  або  інших наукових і технічних 
оцінок,  необхідних для видачі документа дозвільного 
характеру. 

14 Результат надання 
адміністративної послуги 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами 
населених пунктів 

15 Способи отримання відповіді 
(результату) 

Особисто або через уповноважену особу (за довіреністю) 
в ЦНАП  

16 Примітка:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


