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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Видача технічних умов на облаштування зупинок 
громадського транспорту 
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1. 

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

Центр надання адміністративних послуг 

46001, місто Тернопіль, 
вул. Князя Острозького, 6,  1 поверх.  
Графік прийому громадян:  

Пн., Ср., Чт. – з 9.00 – 16.00год. 
Вт.   – з 11.00 – 16.00год. 
Пт.– з 8.00 – 13.00год. 
Тел. 0674472895. 
Електронна пошта: cnapternopil@meta.ua 

Веб-сайт міської ради: 
https://ternopilcity.gov.ua/ 

2. 

Вичерпний перелік документів, необхідних 
для отримання НП, що передбачені 
законом, та вимоги до них 

1. Заява встановленої форми.  
 

3. Порядок та спосіб подання документів 

Заява подається в ЦНАП особисто або за 
дорученням. 
 

4. 

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

Безоплатно  

5. Строк надання НП 
Протягом 30 календарних днів з дня 
реєстрації заяви 

6. Результат надання НП 
Технічні умови на облаштування зупинок 
громадського транспорту або вмотивована 
відмова із вхідним пакетом документів. 

mailto:cnapternopil@meta.ua
https://ternopilcity.gov.ua/
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7. 
Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату НП) 

Особисто (за дорученням) в ЦНАП або 
засобами поштового зв’язку  

8. Перелік підстав для відмови у наданні НП 

Документи подані не в повному обсязі або 
такі, що містять недостовірну інформацію. 
 

9. 

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

1. «Правила розміщення та 
обладнання зупинок міського 
електро- та автомобільного 
транспорту”, затверджені Наказом 

Державного комітету України по 
житлово-комунальному 
господарству від 15.05.95 р. N 21. 

2.  “Єдині правила ремонту і 
утримання автомобільних доріг і 
вулиць», затверджені Постановою  
Кабінету Міністрів України від 
30.03.1994 року № 198. 

3. п.3.1.15. Додатку №23 до рішення 
міської ради від 17.05.2012р. 
№6/21/24 «Про затвердження 
положень про виконавчі органи 
міської ради» (із змінами). 

 

  До інформаційної картки додається форма заяви. 
 

 

 

 
 

 


