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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № 03-05 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м. Коростень, вул. Грушевського, 22 

 
Видача паспорта прив’язки 

тимчасової споруди 

 
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 (додаток 1). 
2. Копія виписки або витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
(за згодою заявника). 

3. Схема розміщення тимчасової споруди. 
4. Ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1:50 

(для стаціонарних тимчасових споруд), які виготовляє 
суб'єкт господарювання, що має ліцензію на 
виконання проектних робіт, або архітектор, який має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

5. Схема благоустрою прилеглої території виконана у 
довільній формі на топографо-геодезичній основі М 
1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та 
озеленення території прилеглої до тимчасової 
споруди (розташування квітників, під'їздів, урн, 
влаштування дорожнього покриття, фігурних 
елементів мощення тощо),  складена замовником або 
суб'єктом підприємницької діяльності, який має 
відповідну ліцензію, архітектором, який має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

6. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за 
наявності), отримані замовником у 
балансоутримувача відповідних інженерних мереж. 

7. Копії документів на землекористування. 
2 Оплата Безоплатно. 

 
3 Термін виконання Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. 

4 Відповідальний за 
виконання 

Начальник відділу архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконавчого комітету Коростенської 
міської ради, головний архітектор. 

4.1 Місцезнаходження, 
довідковий телефон та 
адреса електронної 
пошти 

11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, 22, кабінет № 52, 62 (4 поверх). 
Тел. (04142)42254, (04142)42217. 
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5 Опис дій 1. Суб`єкт звернення звертається до адміністратора 
Центру надання адміністративних послуг із заявою та 
документами, необхідними для отримання паспорта 
прив’язки тимчасової споруди. 

2. Адміністратор перевіряє правильність заповнення 
заяви та повноту документів, необхідних для 
отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди, у 
випадку коли надано не всі необхідні документи, 
адміністратор надає роз'яснення. 

3. Адміністратор реєструє пакет документів, видає 
заявнику опис прийнятих документів. 

4. Адміністратор у день реєстрації заяви (або 
наступного робочого дня) передає пакет документів 
для розгляду представнику відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 

5. Після резолюції начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів, головного 
архітектора головний спеціаліст відділу комплектує 
графічну частину та готує текстову частину паспорту 
паспорта прив’язки тимчасової споруди (або лист з 
обґрунтуванням причин відмови).  

6. Паспорт прив’язки тимчасової споруди (лист з 
обґрунтуванням причин відмови) підписує начальник 
відділу архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів, головний архітектор. 

7. Паспорт прив'язки тимчасової споруди реєструється у 
відділ архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів. 

8. Спеціаліст відділу архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів передає адміністратору паспорт 
(лист з обґрунтуванням причин відмови та пакет 
наданих заявником документів). 

9. Адміністратор в день одержання паспорту прив'язки 
тимчасової споруди (листа з обґрунтуванням причин 
відмови, пакету наданих заявником документів) або 
наступного робочого дня повідомляє заявника щодо 
можливості отримання адміністративної послуги. 

10. Адміністратор видає або направляє через засоби 
поштового зв’язку суб’єкту звернення результат 
надання 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). 

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. 
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6.3 Реквізити 
адміністраторів 

Іванова Оксана Анатоліївна; 
Безкоровайна Юліанна Леонідівна; 
Івановська Валентина Миколаївна. 
Тел. (04142)50146. 
E-mail: korosten-cnap@ukr.net. 

7 Результат послуги Паспорт прив’язки тимчасової споруди або лист із 
зазначенням причин відмови. 

7.1 Перелік категорій 
одержувачів послуг  

Фізична або юридична особа, яка має намір встановити 
тимчасову споруду. 

7.2 Спосіб отримання 
відповіді  

Особисто або через засоби поштового зв’язку. 

7.3 Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні послуги 

1. Подання неповного пакета документів. 
2. Подання недостовірних відомостей. 

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 регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VI. 

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

3. Закон України «Про звернення громадян» від 
02.10.1996 року № 393/96-ВР. 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

 

10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

1. Наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 року № 244 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької 
діяльності». 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



, 

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради  
11500  м. Коростень, вул. Грушевського, 22  тел. / факс (04142 )50146  

 e-mail: korosten-cnap@ukr.net, www.korosten.in.ua, www.korosten.osp.com.ua 
Центр надання адміністративних послуг в місті Коростені 

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди  
Сторінка 4 з 4 

Затверджено: Перевірено:  Опрацьовано: 
Міський голова 

 
 
 
 
 

________ В.В.Москаленко 
 

Перший заступник 
міського голови 
 
 
 
 
_________В.В. Вигівський 

 

Начальник відділу 
архітектури, 
містобудування та 
земельних ресурсів, 
головний архітектор 
 
____________С.П. Тумаш 
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