
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
Надання паспорта прив´язки на розміщення тимчасової 

споруди (ТС) для провадження підприємницької 

діяльності 

 
Відділ планування та регулювання забудови управління 

архітектури, регулювання забудови та земельних відносин 

міста виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

Управління архітектури, регулювання забудови та 

земельних відносин міста виконавчого комітету 

Смілянської міської ради 

Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

м. Сміла, Черкаської обл., бульвар графа О. Бобринського, 2 

Будинок побуту (3 поверх, кімн. 312) 

Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Години роботи: Пн. – з 8.00 до 17.15 

                            Пт. - з 8.00 до 16.00 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

тел. (04733) 4-05-13, 4-45-58 

uarzzv@ukr.net   

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

Закони України  
ст. 28 Закон України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" від 17.02.2011 №3038-VІ 

Акти Кабінету Міністрів України   

Акти центральних органів виконавчої 

влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово–комунального господарства України № 244 від 

21.10.2011 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності» 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Смілянської міської ради від 30.08.2012 №26-15/VІ 

«Про затвердження Тимчасового порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності у м. Сміла» 

Умови отримання адміністративної послуги 

Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява суб'єкта господарювання та рішення виконавчого 

комітету Смілянської міської ради про погодження місця 

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, договір оренди землі 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява; 
2. Схема розміщення ТС, виконана відповідно до вимог п. 
3.5. Порядку (в двох примірниках); 
3. Ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:50, виконані в двох 
примірниках; 
4. Схема благоустрою прилеглої території, виконана в 
двох примірниках; 
5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення, 



отримані замовником у балансоутримувача відповідних 
інженерних мереж (за наявності). 
6.  Договір суперфіцію на розміщення ТС (в разі, якщо 
місце розміщення ТС частково або повністю потрапляє в 
межі земельної ділянки, наданої у власність або 
користування іншій особі). 
7. Документ (в разі наявності), що посвідчує право на 
земельну ділянку (державний акт на право власності, 
державний акт на право постійного користування, договір 
оренди землі).  

 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

Документи подаються адміністратору у центр надання 

адміністративних послуг особисто або уповноваженою 

особою надсилаються поштою, рекомендованим листом з 

описом вкладення та повідомленням про вручення. 

Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

У разі платності 

Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата 
 

Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

 

Розрахунковий рахунок для внесення 

плати 
 

Строк надання адміністративної 

послуги 
10 робочих  днів   

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Подання не повного пакета документів визначених у 
розділі " Вичерпний перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги, а також вимоги 
до них". 

2. Подання недостовірних відомостей, зазначених у тому 
же розділі. 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Видача паспорта прив´язки на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Отримує особисто замовник або уповноважена особа від 

адміністратора центру надання адміністративних послуг  

або уповноваженою особою/надсилаються поштою, 

рекомендованим листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. 

Примітка  

 

 

 

Начальник управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин міста                      М.В. Клименко 

 
Кучерук 

 


