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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м. Коростень, вул. Грушевського, 22 

 

Видача рішення виконавчого 
комітету про надання та зміни адрес 

об'єктам нерухомого майна  
в місті Коростені 

 
Центр надання 

адміністративних 
послуг в місті 

Коростені 
Тел. (04142)50146  

Каб. № 11 
1 поверх 

 

1 Перелік необхідних 
документів: 
(назви документів та 
місце їх отримання)  

1. Заява (додатки 1, 2, 3). 
2. Вiдомостi про заявника, у тому числi:  
     1) для юридичних осіб:  

- документ,  що  посвідчує    повноваження    
представника    юридичної  особи (довіреність); 
- копія витягу або виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців;               

      2) для фізичних осіб: 
- копія паспорта (сторінки з фото і наступні після них 
та з адресою місця реєстрації); 
– копія довідки  про  реєстраційний  номер  облікової 
картки платника податків або копія сторінки 
паспорта із відміткою про наявність права 
здійснювати будь-які платежі за серією та номером 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовились від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби); 
3) для фiзичних осіб-підприємців:  
- копія виписки або витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб  та фізичних осіб   
підприємців. 

3.1. Для присвоєння адреси земельній ділянці: 
- копія правовстановлювального документа, який 
підтверджує право власності (користування) на 
земельну ділянку. 

3.2. Для присвоєння адреси введеному в 
експлуатацію об’єкту:  
- копія декларації про готовність до експлуатації 
об’єкта (довідка  Державної архітектурно-будівельної 
інспекції про внесення декларації до Єдиного 
реєстру) або копія сертифікату, що засвідчує 
відповідність закінченого будівництвом об'єкта 
проектній документації та підтверджує його 
готовність до експлуатації; 
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  - копія технічного паспорту на об’єкт нерухомості; 
- копія правовстановлювального документа, який 
підтверджує право власності (користування) на 
земельну ділянку. 

3.3. Про присвоєння адреси частині житлового 
будинку:  
- копія документа, що посвідчує право власності 
(користування) на об’єкт нерухомості; 
- копія технічного паспорту на об’єкт нерухомості; 
- копія висновку щодо технічної можливості поділу 
об’єкта нерухомого майна; 
- копія акту про розподіл часток в натурі; 
- копія нотаріально посвідченої заяви або договору 
про поділ житлового будинку. 

1.1 Примітки Присвоєння адрес об'єктам нерухомості на території 
міста Коростеня або їх перенумерація проводиться у 
випадках: 

- надання окремої вільної земельної ділянки під 
будівництво на яку буде присвоєно окремий 
кадастровий номер; 
- поділу земельної ділянки на окремі земельні 
ділянки відповідно до законодавства; 
- поділу майнових комплексів на самостійні об'єкти 
нерухомого майна за умови поділу земельної 
ділянки; 
- впорядкування нумерації у зв'язку з 
перейменуванням вулиць; 
- впорядкування нумерації з метою усунення 
виявлених повторюваних адрес; 
- з метою оформлення договору купівлі-продажу 
недобудованим об'єктам (у разі необхідності);  
- виявлення об'єктів нерухомості, що не мають адрес 
та знаходяться на окремих земельних ділянках. 

2 Оплата Безоплатно. 
3 Термін виконання Не більше 30 календарних днів з дня подання заяви. 

4 Відповідальний за 
виконання 

Відповідальний за підготовку рішення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради - начальник відділу 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
головний архітектор. 

5 Опис дій Відповідно до технологічної картки адміністративної 
послуги. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Центр надання адміністративних послуг в місті 
Коростені. 

6.1 Місцезнаходження  11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, 22, кабінет № 11 (1 поверх). 
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6.2 Інформація щодо 
графіка роботи  

Понеділок, середа, п’ятниця – з 8-00 до 17-00;  
вівторок, четвер – з 8-00 до 20-00;  
субота – з 8-00 до 15-00. 

6.3 Реквізити 
адміністраторів 

Тел. (04142)50146. 
E-mail: korosten-cnap@rada-kor.gov.ua. 

7 Результат послуги Рішення виконавчого комітету Коростенсьої міської ради 
про присвоєння адреси об’єкту нерухомості в місті 
Коростені або лист із зазначенням причин неможливості 
надання чи зміни адреси. 

7.1 Перелік категорій 
одержувачів послуги 

Власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та 
фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці. 

7.2 Спосіб отримання 
відповіді 

1. Особисто. 
2. Через уповноваженого представника заявника (у разі 

наявності належним чином оформленої довіреності 
на отримання документів та документа, що посвідчує 
особу). 

3. Через засоби поштового зв’язку. 
4. Через портал адміністративних послуг. 

7.3 Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні послуги 

1. Подання документів не в повному обсязі. 
2. Виявлення в поданих документах недостовірної 

інформації. 
3. Невідповідність намірів присвоєння адреси наявним 

об’єктам нерухомості, які відповідають державним 
будівельним нормам, стандартам і правилам. 

8 Порядок оскарження Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених 
надавати адміністративні послуги, адміністраторів 
можуть бути оскаржені до суду в порядку, 
встановленому законом. 

9 Відповідальність Посадові особи, уповноважені надавати адміністративні 
послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, 
адміністративну або кримінальну відповідальність за 
порушення вимог законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг.   

10 Законодавча підстава  
 

10.1 Закони України 
 
 

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР. 

2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 року № 5203-VI. 

3. Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VI. 

4. Закон України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 
01.07.2004 року № 1952-IV. 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 
року № 559 «Про містобудівний кадастр». 
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10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 

1. Рішення Коростенської міської ради від 28.08.2014 
року № 1586 «Про затвердження «Порядку надання 
та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті 
Коростені». 

Затверджено: Перевірено:  Опрацьовано: 
Міський голова 

 
 
 
 

_______В.В.Москаленко 
 

Перший заступник  
міського голови 
 
 
 
________ В.В. Вигівський 

 

Начальник відділу 
архітектури, 
містобудування та 
земельних ресурсів 
 
__________ С. П. Тумаш 

 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

 
 


