ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-05

ВИДАЧА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ‘ЄКТА БУДІВНИЦТВА
ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

Перелік необхідних
документів

Оплата
Термін виконання
Результат послуги
Спосіб отримання
Підстави відмови

Законодавча основа

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16.00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
1) заява власника/власників (чи користувачів) земельної ділянки зі
згодою замовника на обробку персональних даних за формою,
наведеною у формулярі 1;
2) копія документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
3) копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт
нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода
його власника, засвідчена в установленому законодавством
порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);
4) викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
5) витяг із Державного земельного кадастру.
Містобудівний розрахунок з основними параметрами об’єкта
будівництва (рекомендовано);
Примірник містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва замовника (у разі внесення змін);
безоплатно
10 робочих днів
Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта
будівництва
особисто або поштою
- неподання документів, необхідних для прийняття рішення про
надання містобудівних умов та обмежень;
- виявлення недостовірних відомостей у документах, що
посвідчують право власності чи користування земельною
ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;
- невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної
документації на місцевому рівні.
- ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної

діяльності»;
- Порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень
затверджений наказом Мінрегіонбуду України № 135 від
31.05.2017 року;
- Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких
містобудівні умови та обмеження не надаються затверджений
наказом Мінрегіонбуду України № 289 06.11.2017 року;
- Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що
дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не
підлягає прийняттю в експлуатацію затверджений постановою
КМУ № 406 від 07.06.2017 р.
{Із
змінами,
внесеними
згідно з
Постановами
КМ
№ 1063 від 27.12.2017 № 931 від 07.11.2018};
- Закон України № 1817-VIII від 17.01.2017 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
містобудівної діяльності»
{Із
змінами,
внесеними
згідно
із
Законами
№ 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315
№ 2517-VIII від 04.09.2018}.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИДАЧА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ‘ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Формуляр №1
Міському голові
Бові Ю.А.

_____________________________________
(П.І.Б. заявника)

____________________________________________________
(телефон)

____________________________________________________
(адреса проживання)

Паспорт: серія _____ № ________________
Адреса реєстрації: ____________________
_____________________________________

ЗАЯВА
на видачу містобудівних умов та обмежень
(необхідне підкреслити)

Прошу видати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва
«_________________________________________________________
___________________________________________________________________________»,
(назва об’єкта будівництва)

за адресою: ___________________________________________________________________,
(адреса об’єкта будівництва)

На земельній ділянці розташовані такі об’єкти нерухомого майна:_____________________

________________________________________________________________________,
До заяви додається:
1. ____________________________________________________________________________
(копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію)

2. ___________________________________________________________________________
(копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його
власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації))

3. ___________________________________________________________________________
(викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000)

4. ____________________________________________________________________________
(витяг із Державного земельного кадастру)

5.____________________________________________________________________________
(Містобудівний розрахунок з основними параметрами об’єкта будівництва (рекомендовано))

6.____________________________________________________________________________
(Примірник містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва замовника (у разі внесення змін))

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
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИДАЧА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ‘ЄКТА БУДІВНИЦТВА

