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Видача паспортів прив'язки тимчасових споруд дл~~Р~вадження
підприємницької діяльності

Інформація про суб'єкта надання адміністративних послуг

1. Місцезнаходження Центру надання
адміністративних послуг

14027 м.Чернігів,
вул.Шевченка,48

2. Інформація щодо режиму роботи Центру
надання адміністративних послуг

Понеділок, середа, четвер, п'ятниця:
8.00 - 17.00 год.,
Вівторок - 8.00 - 20.00 год.
Прийом громадян:
Понеділок, середа, четвер,
п'ятниця: 8.30 - 15.30 год.
Вівторок: 8.30 - 20.00 год_.

з. Телефон/факс(довідки),адреса електронної
пошти та веб-сайт Центру надання
адміністративних послуг

тел., факс:(0462) 606-456
сайт: http://chadm.cg.gov.щJ
Електронна адреса:

cnap ray@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної
ПОСЛУГИ

4. Закони Украіни Конституція України,
Земельний кодекс України,
ст.З, 5 Закону України «Про
порядок виділення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток
(паїв)»
Закон України «Про місцеві
державні адміністрації»,
Закон України «Про
~міністративні послуги»

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів
України від 1 липня 2009 р.
№724 «Деякі питання надання
адміністративних послуг,видачі
документів дозвільного
характерУ»



6. Акти центральних органів
виконавчої влади

Наказ Міністерства
Регіонального розвитку;
будівництва та житлово
комунального господарства
України від 21.10.2011 р.№244
«Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд
для провадження
підприємницької .ц_іяльності»

7. Акти місцевих органів виконавчої
влади/органів місцевого
самоврядування

Розпорядження голови
районної державної
адміністрації:

від 06 травня 2018 № 669 
"Про режим роботи
Центру надання
адміністративних
послуг";
від 02 травня 2018 року
№ 639 "Про затвердження
Положення про Центр
надання адміністративних
послуг Чернігівської
районної державної
адміністрації";
від 05 червня 2018 року
№ 813 "Про внесення
змін до розпорядження
голови
державної адміністрації
від І 6 березня
2015 року №92";
від 16 березня 2015 року
№92 «Про затвердження
регламенту Центру
надання адміністративних
послуг Чернігівської
районної державної
адміністрації»;
від 13 квітня 2017 року
№352 "Про перелік
адміністративних послуг,
що надаються через
Центр надання
адміністративних послуг
Чернігівської районної
д_ержавної а.r1_міністрації"

районної

Умови отримання адміністративної послуги



8. Підстава для одержання Заява(клопотання) фізичної
адміністративної послуги особи

9. Вичерпний перелік документів, -Заява щодо оформлення
необхідних для отримання паспорта прив'язки тимчасової
адміністративної послуги, а також споруди;
вимоги до них -Схема розміщення тимчасової

споруди;
-Ескізи фасадів тимчасової
споруди у кольорі в М 1 :50(для
стаціонарної тимчасової
споруди)
-Схема благоустрою прилеглої
території(креслення)
-Технічні умови щодо
інжєнепного забезпечення

10. Порядок та спосіб подання Особисто, за довіреністю,
документів,необхідних для поштою
отримання адміністративної послуги

11. Платність(безоплатність) надання Безоплатно
адміністративної послуги

12. Нормативно-правові акти, на -------
підставі яких стягується плата

13. Розмір та порядок внесення
плати(адміністративного збору) за ---------
платну адміністративну послугу

14. Розрахунковий рахунок для ---------
внесення плати

15. Строк надання адміністративної 1 О робочих днів від дня подання
послуги заяви(клопотання) та всіх

необхідних документів

16. Перелік підстав для відмови у Неповний пакет документів,
наданні адміністративної послуги невідповідність намірів

забудови земельної ділянки
чинному законодавству,
будівельним нормам та
:~;шавилам

17. Результат надання адміністративної Паспорт прив'язки тимчасової
послуги споруди або лист про відмову в

наданні ПОСЛУГИ

18. Способи отримання Особисто, за довіреністю,
відповіді(результату) поштою

19. Порядок оскарження У відповідності до чинного
законодавства

20. Примітка -------


