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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 3 

адміністративної послуги 

 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності  

 (назва адміністративної послуги) 

 

Відділ містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Ужгородської райдержадміністрації 

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

Вул. Минайська,40 , м. Ужгород 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Графік роботи центру 

Понеділок, середа, п’ятниця 9.00 –18.00год. 

Вівторок,  четвер                    9.00 –20.00год. 

Субота                                    9.00 – 16.00год. 

Неділя                                               вихідний 

    Графік прийому суб’єктів звернень  

Понеділок, середа, п’ятниця9.00 – 18.00год. 

Вівторок, четвер                    9.00 – 20.00год. 

Субота                                    9. 00– 16.00год.  

Неділя                                               вихідний 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

тел./факс: 67-19-77 

E-mail: centrnap@meta.ua 

http://uzh-rda.gov.ua/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 

послуги 

4. Закони України Закон України "Про регулювання 

містобудівної діяльності", частина 4, стаття 

28 , ЗУ "Про благоустрій населених пунктів 

України". 

mailto:centrnap@meta.ua


5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

                              - 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  від 

21.10.2011 № 244. 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Письмове повідомлення відділу 

містобудування та архітектури 

райдержадміністрації стосовно 

відповідності намірів замовника щодо 

місця розташування тимчасової споруди 

(ТС) комплексній схемі розміщення ТС ( у 

разі її наявності) , будівельним нормам. 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1.Заява щодо оформлення паспорта 

прив’язки ТС у довільній формі з 

зазначенням переліку документів, що 

додаються. 

2.Письмове повідомлення відділу 

містобудування та архітектури 

райдержадміністрації стосовно 

відповідності намірів замовника щодо 

місця розташування тимчасової споруди 

(ТС) комплексній схемі розміщення ТС ( у 

разі її наявності) , будівельним нормам. 

3.Схема розміщення ТС. 

4.Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для 

стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт 

господарювання, що має ліцензію на 

виконання проектних робіт, або архітектор, 

який має відповідний кваліфікаційний 

сертифікат. 

5.Схема благоустрою прилеглої території, 

складену замовником або суб’єктом 

підприємницької діяльності, який має 

відповідну ліцензію, архітектором, який 

має відповідний кваліфікаційний 

сертифікат, відповідно до ЗУ «Про 

благоустрій населених пунктів України». 

6.Технічні умови щодо інженерного 

забезпечення (за наявності), отримані 

замовником у балансоутримувача 

відповідних мереж. 



      Зазначені документи замовником 

отримуються самостійно. 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Забудовник звертається до центру надання 

адміністративних послуг з письмовою 

заявою щодо намірів забудови земельної 

ділянки та додає вищевказаний пакет 

документів. 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Послуга надається безоплатно. 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 10 робочих днів з дня подання 

заяви. 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1.Подання неповного пакету документів. 

2. Подання недостовірних відомостей. 

 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Паспорт прив’язки тимчасової споруди. 

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Через центр надання адміністративних 

послуг. 

16. Примітка У відповідності до ст.55 Конституції 

України кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, 

посадових чи службових осіб. 
 

 

Начальник центру надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації                                                                     М. Микульця 


