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1
ЦНАП
(місцезнаходження (адреса), режим роботи, 
довідковий телефон, адреса електронної пошти та 
веб-сайту)

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг»
вул. Князя Острозького, 6,  1 поверх 

Графік прийому громадян:
Пн., Ср., Пн. – 9.00 – 16.00
Вт.,  Чт  - 11.00 – 20.00
Сб. – 8.00 – 15.00

Електронна пошта: 
dozvilternopil  @  gmail  .  com  

тел.40-41-90.
2 Вичерпний перелік документів, необхідних 

для отримання АП, що передбачені 
законом, та вимоги до них

Для  надання  містобудівних  умов  та 
обмежень  для  проектування  об’єкта 
будівництва потрібно подати:
1.Заява
2. Копія документа, що посвідчує право 
власності чи користування земельною 
ділянкою або копія договору 
суперфіцію.
3. Копія документа, що посвідчує право 
власності на об’єкт нерухомого майна 
розташований на земельній ділянці, або 
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згода його власника, засвідчена у 
встановленому порядку (у разі 
здійснення реконструкції або 
реставрації).
4. Викопіювання з топографо-
геодезичного плану М1:2000
5. Витяг із Державного земельного 
кадастру
6. Містобудівний розрахунок, що 
визначає інвестиційні наміри замовника.
Для  внесення  змін  до  містобудівних 
умов та обмежень для проектування 
об’єкта будівництва потрібно подати:
1.Заява замовника.
2.   П  рипис головних інспекторів 
будівельного нагляду центрального 
органу виконавчої влади.
3.Рішення суду. 
Для  скасування  містобудівних  умов 
та  обмежень  для  проектування 
об’єкта будівництва потрібно подати:
1.Заява замовника.

3 Порядок та спосіб подання документів

Заява з пакетом документів подається в 
відділі «Центр надання 
адміністративних послуг» особисто або 
за дорученням.

4

Платність (безоплатність) АП, розмір та 
порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну АП; 
розрахунковий рахунок для внесення плати

Безкоштовно

5 Строк надання або відмова в наданні АП Протягом десяти робочих днів з дня 
реєстрації заяви

6 Результат надання АП

1.Містобудівні умови та обмеження для 
проектування об’єкта будівництва з 
наказом про затвердження 
містобудівних умов та обмежень або 
відмова в їх наданні.
2. Внесення змін до містобудівних умов 
та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва з наказом про внесення 
змін до містобудівних умов та обмежень 
або відмова в їх наданні.
3.Документ про скасування дії 
містобудівних умов та обмежень. 

7 Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату АП)

Особисто (за дорученням) в відділі 
«Центр надання адміністративних 
послуг» або засобами поштового зв’язку 

8 Перелік підстав для відмови у наданні АП 1.Неповний пакет документів.
2.Виявлення  недостовірних  відомостей 
у  документах,  що  посвідчують  право 
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власності  чи  користування  земельною 
ділянкою,  або  у  документах,  що 
посвідчують  право власності  на  об’єкт 
нерухомого  майна,  розташований  на 
земельній ділянці.
3.Невідповідність  намірів  забудови 
вимогам містобудівної  документації  на 
місцевому рівні.

9

Акти законодавства, що регулюють 
порядок та умови надання АП (пункти, 
статті, розділи тощо, назва та реквізити 
законодавчих актів)

1.Ст.29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» 
від 17.02.2011  № 3038-VI
2. Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення містобудівної 
діяльності» від 17 січня 2017 року № 
1817-VIII
3. Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 
«Про затвердження Порядку ведення 
реєстру містобудівних умов та 
обмежень»                   від 31.05.2017р. 
№135

10
Адреса та режим роботи виконавчого 
органу міської ради, що надає 
неадміністративну послугу

Управління містобудування, 
архітектури та кадастру
вул. Коперника, 1 2-й поверх, каб.№205
режим роботи:
з 8.00 – 17.15
обідня перерва з 13.00 – 14.00
п’ятниця з 8.00 – 16.00
тел. 40-41-47.
Електронна пошта:arhtern@ukr.net

Примітка. Містобудівні  умови та  обмеження є  чинними до завершення  будівництва 
об’єкта незалежно від зміни замовника.

∗  До інформаційної картки додається форма заяви.
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