
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
Надання містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки 

 
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 центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб'єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги  
м. Сміла вул. Свердлова, 83 

Інформація щодо режиму роботи центру 

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 центру 

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  

 ч.4, ст. 29 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" від 17.02.2011 №3038-VІ, ч. 4, ст. 31 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 

21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями. 

Акти Кабінету Міністрів України   

Акти центральних органів виконавчої 

влади 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово–комунального господарства України №109 від 

07.07.2011 «Про затвердження Порядку надання 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки, їх склад та зміст». 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування 
 

Умови отримання адміністративної послуги 

Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява суб'єкта господарювання та рішення виконавчого 

комітету Смілянської міської ради 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява. 
2. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що 

засвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою (Реконструкцію, реставрацію або капітальний 

ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх 

геометричних розмірів їх фундаментів  у плані, а також 

реконструкцію або капітальний ремонт автомобільних 

доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, 

трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель 

їх розміщення, а так само нове будівництво відповідно до 
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містобудівної документації об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури на замовлення органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування на 

відповідних землях державної чи комунальної власності, 

може бути проведено за  відсутності документа, що 

засвідчує право власності чи користування земельною 

ділянкою) 
3 Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження 
земельної ділянки у довільній (формі). 
4. Викопіювання з топографо-геозедичного плану М 1:2000. 
5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі 
наявності). 
6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного 
кадастру – за умови відсутності містобудівного 
кадастру). 
7. Фотофіксація земельної ділянки (з уточненням). 
8. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними 

показниками запланованого об´єкта будівництва. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

Документи подаються адміністратору у  відділ 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 

7 календарних  днів  (без врахування дати проведення 

засідань виконавчого комітету). 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Невідповідність намірів забудови земельної ділянки 

вимогам містобудівної документації на місцевому рівні. 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Видача містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Отримує особисто замовник або уповноважена особа від 

адміністратора відділу надання адміністративних послуг  

або уповноваженою особою/надсилаються поштою, 

рекомендованим листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. 

Примітка  

 

Заступник начальника управління архітектури, 

 регулювання забудови та земельних відносин міста     О.Б. Парахоня 

 
Кучерук  


