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Тернопільська міська рада 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Надання дозволу на виконання інженерно-геодезичних 
вишукувань 

Управління містобудування, архітектури та кадастру  
Оригінал: головний спеціаліст з питань управління якістю 
Копія: згідно з реєстром розсилки (Ф-01/П-СУЯ/01) 
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1. 

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

Центр надання адміністративних послуг 
(ЦНАП)  

46025 м. Тернопіль 
вул. Князя Острозького, 6,  1 поверх. 
Графік прийому громадян: 
Пн., Ср.,Чт – з 9.00 – 16.00 год. 
Вт.- з 11.00 – 16.00 год. 
Пт. –з  8.00 – 13.00 год. 
Веб-сайт ЦНАП: cnap.rada.te.ua 

Електронна адреса ЦНАП: 

cnapternopil@meta.ua 

тел. +380674473357 
тел.   0800303520 (безкоштовно) 

2. 

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

1.Заява з графічним нанесенням місця 
розташування ділянки проведення 

інженерно-геодезичних вишукувань та 
меж території знімання (в довільній 
формі). 

3. Порядок та спосіб подання документів 
Заява подається в ЦНАП особисто, 
уповноваженою особою за дорученням, 
поштою. 

4. 

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

Безкоштовно. 

5. Строк надання НП 30 календарних днів. 

6. Результат надання НП 
Дозвіл на виконання інженерно-
геодезичних вишукувань або вмотивована 
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відмова.  

7. 
Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату НП) 

Особисто, уповноваженою особою за 
дорученням в ЦНАП, поштою.  

8. Перелік підстав для відмови у наданні НП 
1. Неповний пакет документів. 
 

9. 

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

Закон України «Про топографо-геодезичну 
і картографічну діяльність» 
від 23.12.1998 № 353-XIV (із змінами). 

  До інформаційної картки додається форма заяви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


