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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № 06-05 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м. Коростень, вул. Грушевського, 22 

 
Видача висновку про погодження 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

 
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. Засвідчена розробником копія проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки. 

2 Оплата Безоплатно. 
3 Термін виконання Протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
4 Відповідальний за 

виконання 
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 висновку про погодження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2. Адміністратор перевіряє правильність заповнення 
заяви та повноту документів, необхідних для 
отримання висновку, 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 пакет документів 
для розгляду представнику відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 

5. Начальник відділу архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів розглядає проектну документацію 
та визначає відповідність земельної ділянки чинній 
містобудівній документації, будівельним нормам, 
державним стандартам і правилам (з виїздом на місце 
за необхідності). 

6. Головниий спеціаліст відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів готує висновок 
про погодження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки або лист із зазначенням 
причини відмови у його наданні. 
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  7. Висновок про погодження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки (лист - відмову) 
підписує начальник відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів – головний 
архітектор. 

8. Висновок про погодження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки реєструється у 
відділі архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів. 

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

10. Адміністратор в день одержання висновку про 
погодження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (листа із зазначенням причин 
відмови, пакету наданих заявником документів) або 
наступного робочого дня повідомляє заявника щодо 
можливості отримання адміністративної послуги. 

11. 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. 

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 Висновок про погодження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки або лист із зазначенням 
причини відмови у погодженні. 

7.1 Перелік категорій 
одержувачів послуги 

Фізичні та юридичні особи,  фізичні особи - підприємці. 

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. Невідповідність положень проекту землеустрою 

вимогам законів та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, документації із 
землеустрою або містобудівній документації. 
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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. Земельний Кодекс України від 25.10.2001 року № 
2768-III (ст. 186.1). 

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

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

 

10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 
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