
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Надання та зміна адресної нумерації об’єктам 

нерухомості 
 

Служба містобудівного кадастру управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин міста 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб'єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги  
м. Сміла вул. Свердлова, 83 

Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Години роботи: Пн.,Ср.,Пт. - з 9.00 до 17.00 

                            Вт.,Чт. - з 9.00 до 20.00 

                            Сб. - з 9.00 до 15.00 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

тел. (04733) 4-23-73  

E-mail: dozvilniy@ukr.net www: smila.ck.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

Закони України  
п. 1 ст. 37, ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Акти Кабінету Міністрів України   

Акти центральних органів виконавчої 

влади 

Наказ МЮУ від 28 січня 2003 № 7/5 "Порядок ведення 

реєстру прав власності на нерухоме майно" 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.12.2008  

№ 1199 "Про затвердження Порядку надання та зміни 

адресної нумерації об’єктам нерухомості в м. Сміла" 

Умови отримання адміністративної послуги 

Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення до міської ради особи, зацікавленої у наданні або 

зміні адресної нумерації об’єкту нерухомості 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява. 
2. Правовстановлюючі документи юридичної особи, або 

документи що посвідчують особу (для фізичних осіб) 

завірені відповідним чином; 

3. Правовстановлюючі документи, що посвідчують право 

власності заявника на об’єкт нерухомого майна; 

- 4.Копія технічного паспорту або інвентарної справи на 

нерухоме майно. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

 Документи подаються адміністратору у відділ надання 

адміністративних послуг особисто або уповноваженою 



отримання адміністративної послуги 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 

30  календарних днів без врахування термінів проведення 

засідань виконавчого комітету міської ради, згідно з 

регламентом роботи ради 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

Не надаються самостійні адреси,  

- спорудам, які встановлені без влаштування фундаменту, 

в тому числі пересувним; 

- приміщенням допоміжного та технічного призначення, 

розташованим у будівлях та житлових будівниках, 

інженерним мережам та іншим об’єктам і спорудам, які 

власниками передаються в оренду незалежно від її 

термну. 

- об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови. 

 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Рішення виконавчого комітету міської ради про надання 

(зміну) адресної нумерації об’єкта нерухомості, або довідка 

про підтвердження адреси, якщо раніше вже приймалося 

рішення виконавчого комітету чи сесії міської ради де 

зазначена адреса об’єкту нерухомого майна яка відповідає 

черговому адресному плану 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Отримує особисто замовник або уповноважена ним особа 

від адміністратора відділу надання адміністративних 

послуг особисто або уповноваженою особою  

Примітка  

 

 

Заступник начальника управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних  

відносин міста                                                                                                       О.Б. Парахоня 

 
Виконавець  

Гусар Н.В. 


