
(найменування надання адмiнiстративноТ послуги)

Умови о1риманIIfi ailцillic,гpa1'и IзltоТ rlос"lIу1и

Заява замовIIика JцIя оформ,тlс}{Ilrt IIаQilорта lщиt}'язки 'l'C з

вiдшовiлrлим KoMIIJIоKI,oM /loKyMоI{,гiB

,гивIIоl посJIуt"иск,г aлMillicTpaпа/IаIIпясуб'IIро

Щентр налаIIшя адмilлiстра,rивIlих tIOс"иуг

Люботи нсъкоТ пцiсl,коТ ра2ди
НаймеIIуваIIIIя цеIIтру IIалашня

alIMillicTpaT,иBIIoT шослугиl I} якому
з;IiйснIост,ься обслуговуваIIпя суб, скта

зверIIення

вуJIиця Слобохсаt wька, 26

aJ об.lr,, м" JIIобOтиII,
МiсцезII ахо/Iження цеIIтру надаI il"Iя

послуги

з 8.00 ло 15.00,
* че,I,вор: з 8.00 до 20.00

cepo/I z, п' ятIIиц я, субота:понедlJIок, tзitз"горок,

lteд iля"

E*mail; lubotin @*r,kh. gov. uа

Веб-сайт,: http ://lubotin-rada"gov .uill

Т'еltефон/факс (довiдки), адреса

eлeKTpoHHoT шоIIJти та веб -сайт

I{e}ITpy I{адалIFIя адмiнiстративноТ
ilослуги

Р е I-JI а iVI е П ТУ e'I'Ir С fI lI{}с.цуl,иякиiии а/{ м ill iс,грaI,*I R н оТшадаIIшяак,гиIIopMa,l,иBlli

м iс,r,обудi tзт toT /{ i я.rrъ tlclо"l,i >>кПро регулIова}тн.я,

IIорялок розмilцýI{Iш f,имчасових cllopyjl lUIя

провадж9I II{я пiлr rp исм I lИlДl,коТ 7 цi я.l t t,t t ос,гi ) з а l,l}e plpкe I lий

I-Iаказопд MirlicT,cPc],Ba pcгiolIiUIIII Io1,o розtчИl'кУ )

бушiвrrицтв a,I,a жи,гJ I ol}o - к() MyI {tlJI ь I] о го I,oc tlol {ар c,l-Ba

УкраТlли вiл 2|.l 0.201 1 р. ю2 44 зi змillами, lзlIесеIIиNIl,t

зl"i,,цIIо з I Iаказом lVlilliс,герýтIва розви,Itку громаlt та

тсри,горiй вiл 2З.l 1 .2020 р. jЪ2tt4.

Акl,и IIеI{,грацьIIих оргаII1в

l}икоltавчоТ I]JIа/{и

Дкти Mict{eBю( органiв викоIIавчоТ

вла/{и/ оргаrI iB м icllcBol"o

са]uоврядуl}аIIня

llfurст ава /UIя одсржаI{ня

адмi rli с,гративноТ Iтоолуги

\

IнФорIчIлцIЙнл клрткл
лдмIнIстрлтивнOI шо слуги

]

.^}

,/, Irrформацiя Iцодо р**:*у роботи
1lенl,ру налання адм 1нlстратив}Iо 1

посJIуги (графiк прийому)

Т'елефотr741 32 69л'

J,

l3аtсоttи Украiirи,l/.+

Дкl,и Kaб irleTy lVlirricTpiB УкраТrrи(

6.

8,

7

(назва послуги)

I}i;lдi.lr з пи,гань мiст,обчдчвпппя. архiтектчри та дср}tаrrхбчдкоrrтtrолrо
викоrrкомy Лrобо,гиrrськоI



'{

9 Вичерпний перелiк документiв,
необхiлних для отримання
алмiнiстративноТ шослуги, а

також вимоги до них

Оригiнали та KoпiT документiв:
- заява;
- схема розмiщення ТС;
- ескiзи фасадiв ТС у кольорi М 1: 50 (лля стацiонарних
ТС), якi виготовляе суб'ект господарюRання, який мас у
сво€му склалi apxiTeKTop&, шIо мас квалiфiкацiйний
сертифiкат, або apxiTeKTop, який мас вiлповiдний
квалiфiкацiйний сертифiкат (для пересувноТ ТС
допускастъся надання фото цiсТ споруди);

технiчнi умови щодо irлженерного забезпечеIIня (за
наявностi), отриманi замовником у балансоугримувача
вiдповiдних iлtженерних мереж.

10. Порядок та спосiб подання

документiв, необхiдних для
отримання адм iнiстративноi
послуги

Оообисто (за довiреrлiстlо) в LЩ{АП або документи мож)rгь
бри надiсланi рекомендованим листом з описом
вкJIадеF[ня, при цьому пiдпис заявника чи уповноваженоТ
ним особи засвiлчусться иoTapiarrbrro

11 Платнiсть (бозошлатнiсть)

надання адмiнiстративноТ
послуги

БезоrrJIа"гно

У разi пJшпхносmi:

1 1,1 Норматив}{о-правовi акти, на
пiлставi яких стягуеться плата

1|.2. Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного збору)
за платну адмiнiстративну
послуI,у

1 1"з Розрахуr{ковий рахунок для
IзiIес0III{я IUlАт,и

|2. 10 днiв з MoMeI{Ty IIоданFIя заяви та повI-Iого пакету

докумеrлтiв

Перелiк пiдстав для вiдмови у
}{аданнi адмiнiстративноi
послуги

Подаr{ня неповного пакету необхiдrrих докумеtrгiв.
Виявлення в документах недостовiрних вiдомостой.
Невiдповiднiсть поданих документiв вýтановJIеним
вимогам.

|4 Резу"rl ътат FIa/IaH ня
адмiнiстративноТ поолуги

Отримання паспортu прив'язки ТС для провалженIIя
пlдприемницько1 дlялънос,г1.

Сгlособи отримаI{ня в iлгrовiдi
(результату)

Особисто (за довiренiстlо) в ЩНАП або пoItIToI}иM

вiдправленням

16. lIримiт,ка *Г'рафiк роботи ЦНАII пдоже змirllоватисI)

f

13

15.



тЕ,хнOлогIчнл клрткл

Еташи послуги
Вiлповiла.гlъllа
IIocalloBa особа,

стрyктyр II и й п iдцроздiлl

лiя
(В, У,
п. з)

TepMill
викоIIаIIIIrI

{дlIiв)
3 4 5

IIрийIIяття компrtекту докуменiв,
ресстрацiя та IIередача документiв на
Iзиконання до вiддiлу з IIита}Iь
мiстобудування, apxiTeкTyp и,rа
держархбулконтролю

Адмiнiстратор
Щентру

Протягом
t1

робочого
/]ня

Перевiрка комшлекту локументiв,
ресстрацiя заяви

I}iлдiл з IIитаIIь
мiстобулуванI{я2
apxiTeкTypи та

держархбудконтролю

в

ГIротягоlч{
2

робоrIого
дIш

Оформлення шаспорта rIрив'язки ТС для
IIровалження пiдгlрисмницькоi дiяльностi
(у разi подання повного пакета
документiв) або вiлмова R оформленнi
шасшорта шрив'язки ТС (у разi шодання
нешоtsного шакета локlrментiв)

Вiддiл з питань
vtiстобулуванIIя,
apxiTeкTypи та

держархбу/{коI{тролю

в
1Тротягом

з-8
робочого

l{fiя

I {po,r,я1,t;r\I

9 робtl{{сlt сl

J{I{r{

ГIередача кiнцевого результату в ЦНАI]

Вiлдiл з IIитань
.r

мlстоOудува[Iня,
apxiTeкTypи та

дер жарх б у/{к оIIтр о JIIо

в

5
Видача шасшорта IIрив'язки ТС дпя
IIровалження шiдшриемницькоi лiяльностi

Адмiнiстратор
L{eHTpy

в

l lpcl,r,ll],tlý,I

1{)

робоr[сlI,{)
i {}LI

Заl,а;tьIIА Ki;tr,KicTb лrтiв на/]ання IIосJIуги 10 дrriв
Зага-ltьна кiлькiстъ днiв 10ztrriB

Механiзм оскарження результату надання адмiнiстра,гивноi послуги визначено Законом
УкраilIи <ГIро звернення цромадян> або у судоцому порядку.
lJ Btr,KoHyc У * бере учасmь П поzоdэюуе З - заmверdжуе

ле

1 7

1 т}

2.

r)
1

4



Прошу оформити гIасшорт
пiдrrрисмницькоi дiяльностi

Вiддiлу з шитань мiстобудуваIIня, архiтектури
та держархбулконтр олIо

Заявник (суб'скт господарюванrrя)

(П.r.Ь. керiвника пiдприсмства установи, органiзацii або

П.I.Б. фiзичноi особи-пiдприсмчя)
!rчякии зареестровании за адресоIо:

кR,

зляI}л

IIрив'язки тимчасовоl сшоруlIи дJIя шроtsа/{х{ення

(назва тимчасовоi спорули)

за адресоIо:
(ацреса )

Нашрям гriдгrриемницькоi дiяльно cTi

Даю згоду на обробку, використання, оприлюдне}Iня та зберiгання моiх
персональЕих дrш{их у межrtх, необхiдних для надання адмiнiстративноi послуги.

Посвiдчую, що повiдомлений (повidомлена) про включення iнформацii про мене до
бази персонtlльних дЕlних, ознайомлений (ознайомлена) про моi права, визначенi Закоrrом

Украiни <Про зсжист персональних даних).

fiодаток:
1. Схема розмilцення ТС Hfl _ _ " . арк.

2. Ескiзи фасадiв ТС на арк.

3. Технiчнi умови щодо iнiкенерного забезпеченшI (за наявностi) на арк.

Щата

вул.

буд.

*

ГIiлrrис



Лодаток2
до ГIорялку розмiщення
тимчасових споруд
для провадження
шiдrlрисмницъкоТ дiялъtrостi

VIicbKoMy 1-o.1loBi

JIазуреIIку Л. r.

Заявtлик (суб'скт господарIовання)
I{iero заявоIо гlовiдомляIо, що вимоги шаспорта тимчасовоi споруди лля

провадження пiдприсмницькоТ дiяльностi, виданого керiвником вiддiлу з питань
мiстобудування, архiтектури та держархбудконтролю виконкому ЛюботинськоТ MicbKoT ради
rli:ц JYg виконанi у повIIому сlбсязi

усlпан oтl,t,, орz aHi з ацii' аб о особu * пidпрu€л4ця,

пidпuс, печаmка (за

зляI}л
*


