
                                                      
 

УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
Р І Ш Е Н Н Я 

від 14.12.2021 р. №193                                                                смт. Рожнятів 

   
Про затвердження адміністративних послуг,  
інформаційних та технологічних карток, зразків заяв 
які надаються сектором містобудування та  
архітектури Рожнятівської селищної  ради  
в новій редакції 
                                     

З метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства 
України з питань надання адміністративних послуг - Переліку адміністративних 
послуг, враховуючи зміни, внесені до законодавства України щодо 
децентралізації, розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг, відповідно до Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про затвердження вимог 
до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», Закону України 
№711-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
планування використання земель», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 №969-р), 
відповідно до Положення про сектор містобудування та архітектури, виконавчий 
комітет  

ВИРІШИВ: 
 

1.Внести зміни в перелік адміністративних послуг сектору містобудування та 
архітектури  Рожнятівської  селищної ради, що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг Рожнятівської селищної ради та викласти в новій 
редакції (додаток 1). 

 
 2.Затвердити інформаційні, технологічні картки та зразки заяв адміністративних 
послуг згідно переліку, які надаються сектором містобудування та архітектури 
Рожнятівської селищної ради (додаток 2). 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
селищного голови В. Сологуб. 
 
 
Селищний голова                                    Василь РИБЧАК 

 



                                                                  Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                         Рожнятівської селищної  ради  
                                                                                Від 14.12.2021 р. №193 

 
 

Перелік адміністративних послуг сектору містобудування та архітектури 
Рожнятівської селищної ради, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Рожнятівської селищної ради 
 
 

 
1. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ ОБ’ЄКТУ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА. 
2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ АДРЕСИ ОБ’ЄКТА 

НЕРУХОМОГО МАЙНА. 
3. НАДАННЯ ВИТЯГУ З МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
4. ВИДАЧА (ВНЕСЕННЯ ЗМІН) ДО БУДІВЕЛЬ  ПАСПОРТА . 
5.  ВИДАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ  ДЛЯ 

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА. 
6. ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

ДЛЯ ППРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
7. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ 

ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ  ДЛЯ ПРВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ 
СПОРУДИ  ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО:  рішення 
виконавчого комітету  
Рожнятівської селищної  ради  
№ 193 від 14.12.2021  

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого 
майна  

 

 

Суб’єкт надання 
адміністративної  

послуги 

Центр надання 
адміністративних послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, режим 
роботи, телефон, адреса 
електронної пошти та 
вебсайту) 

 

Сектор містобудування та архітектури    Рожнятівської селищної 
ради 

 

Центр надання адміністративних послуг Рожнятівської селищної 
ради  

77601 Івано-Франківська область Калуський район 
смт. Рожнятів, вул. Шкільна,1 
Понеділок 9.00-17:00 
Вівторок 9:00-17:00 
Середа 9:00-17:00 
Четвер 9:00-20:00 
П'ятниця 9:00-16:00 
Без перерви 
Субота, неділя – вихідні 
broshniv-osada@ukr.net 
rozhnyativ@i.ua 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

І. Присвоєння адреси об'єкту будівництва після отримання  

права на виконання будівельних робіт  

1. Заява .    

2.Копія документа, що посвідчує право власності чи користування 
земельною ділянкою,  на якій споруджується об’єкт нерухомого 
майна, - у разі, якщо право власності або користування земельною 
ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. 

3. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта 
на підставі проектної документації на будівництво) 

4.  Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, 
– якщо відомості про такий документ не внесені до електронної 
системи/єдиного реєстру документів, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про 
повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та 
анулювання зазначених документів. 



5.  Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі подання 
документів поштовим відправленням або в електронній формі. 

6. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – у 
разі подання документів представником поштовим відправленням 

або в електронній формі. 
ІІ. Присвоєння адреси закінченому будівництвом об'єкту 

(після прийняття в експлуатацію) 

 
1. Заява .    

2.Копія документа, що посвідчує право власності чи користування 
земельною ділянкою,  на якій споруджується об’єкт нерухомого 
майна, - у разі, якщо право власності або користування земельною 
ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. 

3. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта 
на підставі проектної документації на будівництво) 

4.Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об'єкту, – якщо відомості про такий 
документ не внесені до електронної системи/єдиного реєстру 
документів, що дають право на виконання підготовчих та 
будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 
доопрацювання. 

 5.  Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі подання 
документів поштовим відправленням або в електронній формі. 

6. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – у 
разі подання документів представником поштовим відправленням 
або в електронній формі. 

ІІІ. Присвоєння адреси самочинно збудованим об'єктам, 

на які визнано право власності за рішенням суду та об'єктам, 
що належать до класу наслідків СС1, збудовані на земельній 
ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного 
документа на виконання будівельних робіт, за результатами 
технічного обстеження, збудовані у період з 05.08.1992 р. до 

09.04.2015 р. індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, 
дачні будинки загальною площею до 300 м2, а також 

господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею 
до 300 м2 

1. Заява .    

2.Копія документа, що посвідчує право власності чи користування 
земельною ділянкою,  на якій споруджується об’єкт нерухомого 
майна, - у разі, якщо право власності або користування земельною 
ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. 

3. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта 
на підставі проектної документації на будівництво) 

 4.  Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об'єкту, – якщо відомості про такий 



документ не внесені до електронної системи/єдиного реєстру 
документів, що дають право на виконання підготовчих та 
будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання 
зазначених документів. 

5. Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі 
подання документів поштовим відправленням або в електронній 
формі. 

6. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – 
у разі подання документів представником поштовим відправленням 
або в електронній формі. 

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси , 
закінченому будівництвом об’єкту засвідчуються замовником 
будівництва (його представником). 

Порядок та спосіб  подання 
документів, необхідних для 
отримання 
адміністративної послуги 

 Заявник (його представник) подає до Центру надання 
адміністративних послуг   заяву, до якої додається пакет документів: 

- в паперовій формі або поштовим відправленням з описом 
вкладення; 

- в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну 
інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, 
користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання послуги. 

    Виключно в електронній формі подаються документи щодо 
об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 
об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. 

Платність (безоплатність)  Безоплатно. 

Строк надання 
адміністративної послуги: 

5 робочих днів. 

Результат надання 
адміністративної послуги 

 - наказ про присвоєння адреси/відмова в присвоєнні адреси; 

- витяг з Реєстру  будівельної діяльності 

Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Особисто або  через його представника 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної послуги 

  Закони України : 

- «Про регулювання містобудівної діяльності»,  
- «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»; 
- «Про основи містобудування»; 

 

 -Постанова КМУ від 07.07.2021 № 690 "Про затвердження порядку 
присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого 
майна";  

-Постанова КМУ від 23.07.2021 № 681 "Деякі питання 
забезпечення функціонування Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва". 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Прийняття рішення про зміну адреси  об’єкта нерухомого майна  

 

 

Суб’єкт надання 
адміністративної  

послуги 

Центр надання 
адміністративних послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, режим 
роботи, телефон, адреса 
електронної пошти та 
вебсайту) 

 

Сектор містобудування та архітектури    Рожнятівської селищної 
ради 

 

Центр надання адміністративних послуг Рожнятівської селищної 
ради  

77601 Івано-Франківська область Калуський район 
смт. Рожнятів, вул. Шкільна,1 
Понеділок 9.00-17:00 
Вівторок 9:00-17:00 
Середа 9:00-17:00 
Четвер 9:00-20:00 
П'ятниця 9:00-16:00 
Без перерви 
Субота, неділя – вихідні 
rozhnyativ@i.ua 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

   

. 1. Заява. 
2. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого 

майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, – у разі, 
якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

3. Копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ 
у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду, – у 
разі, якщо об'єкт перебуває у спільній власності. 
 

4. Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт 
нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або 
виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до 
законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), – 
у разі, якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об'єкта не внесені до Реєстру будівельної діяльності. 

5. Технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого 
майна, – у разі, якщо технічний паспорт створений без використання 
Реєстру будівельної діяльності. 

6. Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі 
подання документів поштовим відправленням або в електронній 
формі. 
7. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – у 
разі подання документів представником поштовим відправленням 
або в електронній формі.      

  



Порядок та спосіб  подання 
документів, необхідних для 
отримання 
адміністративної послуги 

 Заявник (його представник) подає до Центру надання 
адміністративних послуг   заяву, до якої додається пакет документів: 

- в паперовій формі або поштовим відправленням з описом 
вкладення; 

- в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну 
інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, 
користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання послуги. 

    Виключно в електронній формі подаються документи щодо 
об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 
об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. 

 

Платність (безоплатність)  Безоплатно. 

Строк надання 
адміністративної послуги: 

5 робочих днів. 

Результат надання 
адміністративної послуги 

 - наказ про присвоєння адреси/відмова в присвоєнні адреси; 

- витяг з Реєстру  будівельної діяльності 

Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Особисто або  через його представника 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної послуги 

  Закони України : 

- «Про регулювання містобудівної діяльності»,  
- «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень»; 
- «Про основи містобудування»; 

 

 -Постанова КМУ від 07.07.2021 № 690 "Про затвердження порядку 
присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого 
майна";  

-Постанова КМУ від 23.07.2021 № 681 "Деякі питання 
забезпечення функціонування Єдиної державної електронної 
системи у сфері будівництва". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Завідувачу сектора 
містобудування та архітектури Рожнятівської 
селищної ради -   
головному архітектору  Мельник М.Я.    

від __________________________________ 
_____________________________________ 
РНОКПП/ЄДРПОУ____________________ 
адреса_______________________________ 
_____________________________________ 
тел. ______________________________ 

 
ЗАЯВА 

(про присвоєння адреси об'єкту будівництва після отримання  
права на виконання будівельних робіт ) 

 

        Прошу присвоїти (змінити) адресу об’єкту будівництва______________________  
________________________________________________________________________________________________________________   
                                                                 (найменування об'єкта будівництва) 

__________________________________________________________________________ 

по вул. _____________________________________. 

До заяви додаються:   
1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій 

споруджується об’єкт нерухомого майна, - у разі, якщо право власності або користування земельною 
ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта на підставі проектної 
документації на будівництво) . 

3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, – якщо відомості про такий 
документ не внесені до електронної системи/єдиного реєстру документів, що дають право на 
виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та 
анулювання зазначених документів. 

4. Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі подання документів поштовим 
відправленням або в електронній формі. 

5. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – у разі подання документів 
представником поштовим відправленням або в електронній формі. 

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, засвідчуються 
замовником будівництва (його представником). 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу 
відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. 

У разі подання документів представником замовника будівництва додатково пред’являється 
документ, що засвідчує його повноваження. 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і 
архітектури. 

__________________________                                    _____________  
                 (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                            (підпис) 

   
«____»   _______________ 20 ___ року 

  



Завідувачу сектора 
містобудування та архітектури Рожнятівської 
селищної ради -   
головному архітектору  Мельник М.Я.    
 

від __________________________________ 
РНОКПП/ЄДРПОУ____________________ 
_____________________________________ 
адреса_______________________________ 
_____________________________________ 
тел. _________________________________ 

 
ЗАЯВА 

(про присвоєння адреси закінченому будівництвом об'єкту  
(після прийняття в експлуатацію) 

 

        Прошу присвоїти (змінити) адресу закінченому будівництвом об'єкту _________  
_______________________________________________________________________________________________________________________   
                                                                     (найменування закінченого будівництвом об'єкту) 

______________________________по вул. _____________________________________. 

До заяви додаються:   
1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій 

споруджено об’єкт нерухомого майна, - у разі, якщо право власності або користування земельною 
ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта на підставі проектної 
документації на будівництво) . 

3. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, – 
якщо відомості про такий документ не внесені до електронної системи/єдиного реєстру документів, що 
дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, 
скасування та анулювання зазначених документів. 

4. Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі подання документів поштовим 
відправленням або в електронній формі. 

5. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – у разі подання документів 
представником поштовим відправленням або в електронній формі. 

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси закінченому будівництвом об'єкту, 
засвідчуються замовником будівництва (його представником). 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу 
відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. 

У разі подання документів представником замовника будівництва додатково пред’являється 
документ, що засвідчує його повноваження. 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і 
архітектури. 

_________________________                                    _____________  
                 (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                            (підпис) 

   
«____»   _______________ 20 ___ року 
 

 



Завідувачу сектора 
містобудування та архітектури Рожнятівської 
селищної ради -   
головному архітектору  Мельник М.Я.    

від __________________________________ 
РНОКПП/ЄДРПОУ____________________ 
_____________________________________ 
адреса_______________________________ 
_____________________________________ 
тел. ______________________________ 

 
ЗАЯВА 

(про зміну адреси закінченого будівництвом об'єкту у разі об'єднання,  
поділу або виділення частки) 

 

Прошу змінити адресу закінченого будівництвом об'єкта _______________________   
_______________________________________________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________________________ 
             (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) 

До заяви додаються:   
1. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу 

або виділення частки, – у разі, якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. 

2. Копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна 
або відповідне рішення суду, – у разі, якщо об'єкт перебуває у спільній власності. 

3. Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім 
випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без 
проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх 
проведення), – у разі, якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта 
не внесено до Реєстру будівельної діяльності. 

4. Технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна, – у разі, якщо технічний паспорт 
створений без використання Реєстру будівельної діяльності. 

5. Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі подання документів поштовим 
відправленням або в електронній формі. 

6. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – у разі подання документів 
представником поштовим відправленням або в електронній формі. 

Копії документів, які подаються для зміни адреси закінченому будівництвом об'єкту, 
засвідчуються замовником будівництва (його представником). 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу 
відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. 

У разі подання документів представником замовника будівництва додатково пред’являється 
документ, що засвідчує його повноваження. 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і 
архітектури. 

___________________________                                    _____________  
                 (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                            (підпис) 

   
«____»   _______________ 20 ___ року 



Завідувачу сектора 
містобудування та архітектури Рожнятівської 
селищної ради -   
головному архітектору  Мельник М.Я.    

від__________________________________ 
РНОКПП/ЄДРПОУ____________________ 
_____________________________________ 
адреса_______________________________ 
_____________________________________ 
тел. ________________________________ 

 
ЗАЯВА 

(про присвоєння адреси самочинно збудованим об'єктам, 
 на які визнано право власності за рішенням суду та об'єктам, що належать до класу наслідків СС1, 

збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на 
виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження, збудовані у період з 05.08.1992 р. до 
09.04.2015 р. індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 м2, 

а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 м2) 
 

        Прошу присвоїти адресу об’єкту____________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
                                                   (найменування об'єкту) 
по вул. _____________________________________. 

До заяви додаються:   
1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій 

споруджено об’єкт нерухомого майна, - у разі, якщо право власності або користування земельною 
ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта на підставі проектної 
документації на будівництво) . 

3. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту, – 
якщо відомості про такий документ не внесені до електронної системи/єдиного реєстру документів, що 
дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, 
скасування та анулювання зазначених документів. 

4. Копія документа, що засвідчує особу заявника, – у разі подання документів поштовим 
відправленням або в електронній формі. 

5. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, – у разі подання документів 
представником поштовим відправленням або в електронній формі. 

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси закінченому будівництвом об'єкту, 
засвідчуються замовником будівництва (його представником). 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу 
відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. 

У разі подання документів представником замовника будівництва додатково пред’являється 
документ, що засвідчує його повноваження. 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і 
архітектури. 

___________________________                                    _____________  
                 (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                            (підпис) 

 «____»   _______________ 20 ___ року 

 



                                                                                                   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Прийняття рішення про присвоєння та зміну адреси об’єкту нерухомого майна  

(назва адміністративної послуги) 

 Сектор містобудування та архітектури селищної ради 

 

№ 

з/п 

 

 

Етапи опрацювання звернень при 
наданні адміністративних послуг   

Відповідальна посадова 
особа і 

структурний підрозділ   

Дія (виконує, бере 
участь, погоджує тощо) 

 

 

Термін виконання 

(днів) 

 

 

1 Прийом і перевірка пакету 
документів, реєстрація заяви 

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує  В день звернення  
заявника  

2 Передача  пакету документів суб’єкту 
надання адміністративних послуг 

 

    

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг/ завідувач сектору   

Виконує  В день 
надходження, не  
пізніше 
наступного 
робочого дня 



3 Перевірка пакету документів на 
відсутність підстав для відмови, 
виготовлення та реєстрація 

 

Завідувач сектору   Виконує   5 робочих днів 

4 Передача результату адміністративної 
послуги 

завідувач сектора  / 
адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує  4-й день 

5 Видача результату адміністративної 
послуги замовнику 

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує 

 

4-5 день 

Загальна кількість днів надання послуги - до 5 робочих днів 

Загальна кількість днів (передбачено законодавством) - 5 днів 

 

 
  

  
  



            ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
                  

НАДАННЯ ВИТЯГУ   

З МІСТОБУДІВНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ  

 (назва адміністративної послуги) 

 

 

Суб’єкт надання 
адміністративної  

послуги 

Центр надання 
адміністративних послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, режим 
роботи, телефон, адреса 
електронної пошти та 
вебсайту) 

 

Сектор містобудування та архітектури    Рожнятівської селищної 
ради 

 

Центр надання адміністративних послуг Рожнятівської селищної 
ради  

77601 Івано-Франківська область Калуський район 
смт. Рожнятів, вул. Шкільна,1 
Понеділок 9.00-17:00 
Вівторок 9:00-17:00 
Середа 9:00-17:00 
Четвер 9:00-20:00 
П'ятниця 9:00-16:00 
Без перерви 
Субота, неділя – вихідні 
rozhnyativ@i.ua 

 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

 1. Заява про надання витягу з містобудівної документації із 
зазначенням реквізитів заявника (найменування, П.І.Б., адреса, 
контактна інформація). 

До заяви додаються: 

- графічні матеріали: викопіювання з актуальної  топографо-
геодезичної основи (М1:500 та М1:2000) із зазначенням місця 
розташування з чітко визначеними бажаними контурами 
земельної ділянки; 

витяг з реєстру речових прав щодо власності на земельну ділянку 
(у разі зміни цільового призначення) 

 

Порядок та спосіб  подання 
документів, необхідних для 
отримання 
адміністративної послуги 

Звернення фізичної, юридичної особи, фізичної особи – підприємця 
особисто або уповноваженою особою   

 

Платність (безоплатність)  Безоплатно. 

Строк надання 
адміністративної послуги: 

 30 робочих днів 



Результат надання 
адміністративної послуги 

 Витяг з містобудівної документації 

Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Особисто або  через його представника 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної послуги 

Земельний кодекс України 

"Про місцеве самоврядування Україні"; 

"Про регулювання містобудівної діяльності";  

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; 

«Про адміністративні послуги» 

«Про землеустрій» 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у 
сфері земельних відносин» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 
рокус№926 „ Про затвердження Порядку розроблення, 
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 
документації». 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Завідувачу сектора містобудування та 
архітектури Рожнятівської селищної 
ради – головному архітектору  

                                                                                      М. Мельник 

 

                                                                                     ________________________________  
(інформація про замовника, реквізити: найменування, П.І.Б.) 

________________________________  
 

 ________________________________ 
(адреса)  

                                                                                     _____________________________________ 
 (контактна інформація)                                                                  

                                                                                    ________________________________ 
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу надати витяг з містобудівної документації для будівництва об’єкта (або зміни 
цільового призначення земельної ділянки) 

Адреса:________________________________________________________________ 

Об’єкт:________________________________________________________________ 

Кадастровий номер існуючої земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення) 
_______________________________________________________________________ 

Мета відведення земельної ділянки:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Додаток:  

– графічні матеріали; 
– витяг з реєстру речових прав щодо власності на земельну ділянку у разі зміни 

цільового призначення. 
 

 
 
Дата             Підпис 

 
 При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних 

даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства 

статистичної, адміністративної та іншої  інформації з питань діяльності уповноваження органу містобудування ті архітектури 

___________________________________     _____________________________ 

            (прізвище, ім’я, по-батькові)        (підпис)   



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
Надання витягу з містобудівної документації  

(назва адміністративної послуги) 

 Відділ  будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури селищної ради 
 

№ 

з/п 

 
 

Етапи опрацювання звернень при 
наданні адміністративних послуг   

Відповідальна посадова 
особа і 
структурний підрозділ   

Дія (виконує, бере 
участь, погоджує тощо) 

 

 

Термін виконання 
(днів) 

 

 
1 Прийом і перевірка пакету 

документів, реєстрація заяви 
Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує  В день звернення  
заявника  

2 Передача  пакету документів суб’єкту 
надання адміністративних послуг 

 

    

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг/ завідувач сектору   

Виконує  В день 
надходження, не  
пізніше 
наступного 
робочого дня 



3 Перевірка пакету документів на 
відсутність підстав для відмови 

 

Завідувач сектору  -
головний архітектор 

Виконує    У день 
отримання заяви 
або протягом 
наступного 
робочого дня 

 Опрацювання пакету документів 
відділом  

сектор містобудування та 
архітектури 

Виконує Протягом 20 
робочих днів 

 Підготовка витягу з містобудівної 
документації 

Головний архітектор Виконує Протягом 3 
робочих днів 

4 Передача результату адміністративної 
послуги 

Завідувач сектору   / 
адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує   Протягом 1 
робочого дня з 
дня отримання 
витягу 

5 Видача результату адміністративної 
послуги замовнику 

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує 

 

 Протягом 1 
робочого дня 

Загальна кількість днів надання послуги – 30 робочих днів 



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПАСПОРТА ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (у частині ескізів фасадів) 

 

Суб’єкт надання 
адміністративної  

послуги 

Центр надання 
адміністративних послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, телефон, 
адреса електронної 
пошти та вебсайту) 

 

Сектор містобудування та архітектури    Рожнятівської 
селищної ради 

 

Центр надання адміністративних послуг Рожнятівської 
селищної ради  

77601 Івано-Франківська область Калуський район 
смт. Рожнятів, вул. Шкільна,1 
Понеділок 9.00-17:00 
Вівторок 9:00-17:00 
Середа 9:00-17:00 
Четвер 9:00-20:00 
П'ятниця 9:00-16:00 
Без перерви 
Субота, неділя – вихідні 
rozhnyativ@i.ua 

Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної послуги 

1. Заява щодо внесення змін до паспорта прив’язки 
тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності (в частині ескізів фасадів) за формою 
наведеною у додатку до цієї інформаційної картки. 

 
 2. Примірник паспорта прив’язки ТС замовника. 

 3. Нові ескізи фасадів ТС.  

Порядок та спосіб  
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто 
або його представником (законним представником) або 
надсилаються  поштою. 

 

Платність 
(безоплатність)  

Безоплатно. 

Строк надання 
адміністративної 
послуги: 

10 робочих днів. 

Результат надання 
адміністративної послуги 

  Паспорт  прив'язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності.(зі змінами). 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги  

1. Подання неповного пакету документів зазначеного у        
інформаційній картці. 2. Невідповідність ескізних рішень змін 
опорядження фасадів тимчасової споруди архітектурно-
художнім вимогам. 



Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану 
заявником. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної послуги 

ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», 

наказ Мінрегіонбуду від 21.10.2011 № 244 „Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завідувачу сектору містобудування та 
архітектури - головному архітектору 
Рожнятівської селищної ради 
                (найменування уповноваженого органу  
                       містобудування та архітектури)  
 

             Мельник Марії Ярославівни 
                                             (П.І.Б.) 

__________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по батькові заявника чи назва 
      юридичної особи або фізичної особи-підприємця) 
 

Адреса реєстрації: ___________________ 
__________________________________ 
тел. 

 
ЗАЯВА 

на внесення змін до паспорта прив’язки ТС 
 

       Прошу внести зміни в паспорт прив'язки тимчасової споруди  для 
провадження підприємницької діяльності 
 
       яка розташована  _______________________________________________ 
                                     _______________________________________________ 

                     (місцезнаходження земельної ділянки)      
 

     До заяви додається:____________________________________________ 
                                     _____________________________________________ 
                                     _____________________________________________ 
                                                               

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у 
картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з 
метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого 
органу містобудування і архітектури. 

 
 

___________________________                 _______________________________  
              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис) 

 
____ _______________ 20___ року  

 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності  

(назва адміністративної послуги) 
Сектор містобудування та архітектури селищної ради 

 
№ 

з/п 

 
 

Етапи опрацювання звернень при 
наданні адміністративних послуг   

Відповідальна посадова 
особа і 
структурний підрозділ   

Дія (виконує, бере 
участь, погоджує тощо) 

 

 

Термін виконання 
(днів) 

 

 
1 Прийом і перевірка пакету 

документів, реєстрація заяви 
Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує  В день звернення  
заявника  

2 Передача  пакету документів суб’єкту 
надання адміністративних послуг 

 

    

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг/ завідувач сектору   

Виконує  В день 
надходження, не  
пізніше 
наступного 
робочого дня 



3 Перевірка пакету документів на 
відсутність підстав для відмови, 
виготовлення та реєстрація 

 

Завідувач сектору   Виконує   8 робочих днів 

4 Передача результату адміністративної 
послуги 

Завідувач сектору   / 
адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує  9-й день 

5 Видача результату адміністративної 
послуги замовнику 

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг 

Виконує 

 

9-10 день 

Загальна кількість днів надання послуги - до 10 робочих днів 

Загальна кількість днів (передбачено законодавством) - 10 днів 

 
 

 


