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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № 04-05 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м. Коростень, вул. Грушевського, 22 

 

Видача рішення виконавчого 
комітету про надання дозволу на 

підготовку вихідних даних на 
проектування об`єктів 

містобудування 

 
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. 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. Копія документа, що засвідчує право власності 
(користування) земельною ділянкою. 

4. Фотофіксація місця розміщення запланованого 
об’єкта (з оточенням). 

5. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 
1:2000. 

6. Акт вибору земельної ділянки на можливість 
забудови. 

7. Ескізні перед проектні розроблення, попередньо 
погоджені головним архітектором міста. 

8. Копія документа, що посвідчує право власності 
(користування) на нерухоме майно (за наявності 
забудови).  

9. Копія технічного паспорту на будинок, квартиру або 
нежитлове приміщення (за наявності забудови). 
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  10. Засвідчена в установленому порядку згода 
співвласників земельної ділянки (житлового будинку) 
на забудову (якщо майно перебуває у спільній 
сумісній власності). 

11. Згода власника будинку та сусідів суміжних квартир 
на реконструкцію, переобладнання об’єкту (для 
переобладнання, реконструкції квартири у житловому 
будинку). 

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 1. Суб`єкт звернення звертається до адміністратора 
Центру надання адміністративних послуг в місті 
Коростені із заявою та документами, необхідними 
для отримання рішення виконавчого комітету про 
надання дозволу на підготовку вихідних даних на 
проектування об`єктів містобудування. 

2. Адміністратор перевіряє правильність заповнення 
заяви та повноту документів, необхідних для 
отримання рішення, 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 подачі заяви (або 
наступного робочого дня) передає заяву міському 
голові для ознайомлення. 

5. Після резолюції міського голови адміністратор 
передає пакет документів для розгляду представнику 
відділу архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів виконавчого комітету Коростенської міської 
ради. 

6. Комісія з регулювання містобудівної діяльності та 
благоустрою території визначає відповідність намірів 
забудови земельної ділянки вимогам чинної 
містобудівної документації, державним будівельним 
нормам, стандартам і правилам. 

7. Відділ архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів готує проект рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради із слайд - пропозиціями 
забудови (реконструкції) об’єктів містобудування. 
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  8. Після прийняття рішення виконавчим комітетом 
Коростенської міської ради про надання дозволу на 
підготовку вихідних даних на проектування об’єктів 
містобудування, відділ архітектури, містобудування 
та земельних ресурсів готує витяг із рішення (або 
лист із зазначенням причин відмови) та передає 
адміністратору.  

9. Адміністратор в день одержання витягу із рішення 
(листа-відмови) або наступного робочого дня 
повідомляє заявника щодо можливості отримання    
адміністративної послуги (телефоном, факсом, E-
mail). 

10. Адміністратор видає або направляє через засоби 
поштового зв’язку суб'єкту звернення витяг із 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради про надання дозволу на підготовку вихідних 
даних на проектування об’єктів містобудування або 
лист із зазначенням причин відмови. 

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. 

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 Рішення виконавчого комітету Коростенсьої міської ради 
про надання дозволу на підготовку вихідних даних на 
проектування об’єктів містобудування або лист із 
зазначенням причин відмови. 

7.1 Перелік категорій 
одержувачів послуги 

Фізична  або  юридична особа,  яка має намір щодо  
забудови земельної ділянки. 

7.2 Спосіб отримання 
відповіді 

Особисто або через засоби поштового зв’язку. 
 

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 забудови земельної ділянки 

вимогам чинної містобудівної документації, 
державним будівельним нормам, стандартам і 
правилам. 



, 

 

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 рішення виконавчого комітету про надання дозволу на підготовку вихідних даних  
на проектування об`єктів містобудування  

Сторінка 4 з 4 

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 (ст. 29). 

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 Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 17.05.2005 
року № 76 «Про затвердження Правил утримання 
жилих будинків та прибудинкових територій». 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 
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