ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-10

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ (ТС)
ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

Віддалене робоче місце
відділу «Центр надання
адміністративних послуг»

Перелік необхідних
документів
(перший етап – попереднє
погодження про
відповідність намірів щодо
місця розташування
тимчасової споруди
Комплексній схемі)
Перелік необхідних
документів
(другий етап - виконується
у разі відмови у
попередньому погодженні
(якщо бажане місце
розміщення тимчасової
споруди не включено до

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
42652, вул. Гагаріна, буд. 145, с. Кам’янка, Тростянецького
району, Сумської області
тел. (05458) 5-97-76
E-mail: Kamenka2015@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.
Вівторок з 08-00 до 17-15 год.
Середа
з 08-00 до 17-15 год.
Четвер
з 08-00 до 17-15 год.
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год.
Обідня перерва з 12:00 до 13:00
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
1) заява згідно з формуляром №1;
2) графічні матеріали із зазначенням бажаного місця
розташування ТС, виконані на топографо-геодезичній
основі М 1:500 з кресленнями контурів ТС та прив'язкою
до місцевості;
3) Реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса,
контактна інформація).
Результат 1 етапу: отримання попереднього погодження.
1) Заява згідно з формуляром №2;
2) Схема розміщення ТС в м. Тростянець (для включення
до
Комплексної
схеми)
виконана
суб'єктом
господарювання, який має ліцензію на виконання
проектних робіт, або архітектором, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат;
3) Завірені належним чином підтверджуючі документи
суб'єкта господарювання, що має ліцензію на виконання

Комплексної схеми по
місту)

проектних робіт, або архітектора, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат.

Оплата
Термін виконання

безкоштовно
1 етап - відповідність намірів щодо місця розташування
тимчасової споруди: 10 днів
+ 3 дні з дня визначення відповідності намірів письмово
повідомляється заявник (отримує попереднє погодження чи
відмову у погодженні)
+ 2 місяці з моменту отримання попереднього погодження
надається заявнику на підготовку та подачу документів для
оформлення паспорта прив’язки.
2 етап - внесення змін до Комплексної схеми: 1 місяць.
Отримання попереднього погодження відповідності намірів
щодо місця розташування тимчасової споруди
особисто або поштою
- невідповідність намірів щодо місця розташування ТС
комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам;
- подання неповного пакета документів, необхідних для
прийняття рішення;
- подання недостовірних відомостей у пакеті документів;
- у разі, якщо місце розміщення ТС вже розподілене згідно
поданої раніше заяви;
- у разі недотримання Заявником термінів передбачених
рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської
ради № 284 від 17.07.2014 року – 2 місяці після отримання
попереднього погодження на подачу документів для
оформлення паспорта прив’язки;
- результати розгляду проекту рішення виконавчим
комітетом.
- ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності»;
- Наказ Мінрегіонбуду №244 від 22.10.2011 року «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності»;
- Рішення виконавчого комітету Тростянецької міської
ради № 284 від 17.07.2014 року «Про встановлення
терміну на підготовку та подачу до відділу
містобудування,
архітектури,
благоустрою
та
комунального обслуговування апарату міської ради схеми
розміщення ТС, ескізів фасадів
ТС та отримання
технічних умов щодо інженерного забезпечення (за
наявності), схеми благоустрою прилеглої території» з
внесеними змінами згідно з рішенням виконавчого
комітету Тростянецької міської ради № 30 від 21.01.2015
року;
- Рішення виконавчого комітету Тростянецької міської
ради № 233 від 11.06.2014 року «Про затвердження
Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на
території м. Тростянець в новій редакції».

Результат послуги
Спосіб отримання
Причини відмови

Законодавча основа

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ (ТС)

Формуляр №1
Міському голові
Бові Ю.А.

_____________________________________
(П.І.Б. заявника)

____________________________________________________
(телефон)

____________________________________________________
(адреса проживання)

Відомості з ЄДР__________________________
Адреса реєстрації: _______________________
________________________________________

ЗАЯВА
про відповідність намірів
щодо місця розташування тимчасової споруди
Прошу надати попереднє погодження про відповідність намірів щодо місця
розташування тимчасової споруди Комплексній схемі, а саме повідомити про можливість
розміщення тимчасових(-ої) споруд(-и) для торгівлі_________________________________
_____________________________________________________________________________
(вказати вид підприємницької діяльності, групу товару чи інше)
за адресою: м. Тростянець ______________________________________________________,
(вулиця, провулок, перехрестя вулиць, біля будинку №)
група тимчасових споруд № ______ тимчасова(-і) споруда(-и) №________________ згідно
«Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території міста Тростянець».
Перелік документів, які додаються:
1.

_
(графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані на
топографо-геодезичній основі М 1:500 з кресленнями контурів ТС та прив'язкою до
місцевості)

2.

_
(реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація))

«____» ________ 20__ року

_______________________
(підпис заявника)

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ (ТС)

Формуляр №2
Міському голові
Бові Ю.А.

_____________________________________
(П.І.Б. заявника)

____________________________________________________
(телефон)

____________________________________________________
(адреса проживання)

Відомості з ЄДР__________________________
Адреса реєстрації: _______________________
________________________________________

ЗАЯВА
про внесення змін до
Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд
Прошу внести зміни до «Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на
території міста Тростянець»:
- доповнивши її групою тимчасових споруд №____ ТС №_________________ по
вул. (пров. / площі) ______________________ та архітипом, згідно доданої до заяви Схеми
розміщення;
- шляхом зміни естетичного вигляду (архітипу) групи тимчасових споруд №____
ТС №_________________ по вул. (пров. / площі) ______________________, згідно доданої
до заяви Схеми розміщення у частині: зміни зовнішнього вигляду / зміни розмірів ТС /
зміни місця розташування ТС / зміни благоустрою навколишньої території.
(необхідне підкреслити)

При цьому повідомляю, що Схема розміщення для внесення змін до Комплексної
схеми виконана мною власними силами чи за власний рахунок добровільно з метою
покращення естетичного вигляду міста, здійснення ефективних заходів з утримання
територій в належному стані, сприяння малому підприємництву, впорядкування кварталів
міста.
Перелік документів, які додаються:
1.

_

(Схема розміщення ТС в м. Тростянець (для включення до Комплексної схеми) виконана суб'єктом
господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат)

2.

_
(Завірені належним чином підтверджуючі документи суб'єкта господарювання, що має ліцензію на
виконання проектних робіт, або архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат)

«____» ________ 20__ року

_______________________
(підпис заявника)

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ (ТС)
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

