
 
З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

Д Е С Я ТА  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/10/20                                                                                                       від 31.08.2021 року 

Про внесення змін до Переліку 

адміністративних послуг, які надаються 

через відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради, 

суб’єктом надання яких є відділ архітектури 

та містобудування Збаразької міської ради 

 

 

 З метою забезпечення надання громадянам Збаразької міської 

територіальної громади  адміністративних послуг відповідно до вимог чинного 

законодавства, розглянувши ст. ст. 26, 261, 263, 264, 265 Закону України „Про 

регулювання містобудівної діяльності”, Порядок присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постанову Кабінету 

Міністрів України від 7 липня 2021 року, постанову Кабінету Міністрів України 

від 23 червня 2021 року № 681 „Деякі питання забезпечення функціонування 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”, лист відділу 

архітектури та містобудування Збаразької міської ради від 09.08.2021р. №57/01-

29 (вх.№05-3859/2.6 від 10.08.2021р.), керуючись Законом України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, міська рада 

                                                                                                       

ВИРІШИЛА 

 

 1. Виключити з Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради (далі - Перелік) наступні послуги: 

 - „Присвоєння адресного номера новозбудованим об`єктам нерухомості” 

(код послуги 10-12); 

 - „Присвоєння адресного номера у випадку реконструкції об`єктів 

нерухомості (поділу, чи виділу об`єкта, внаслідок чого утворюється окремий 

об`єкт нерухомості, об`єднання об`єктів нерухомого майна) та у випадку 

необхідності впорядкування поштових адрес існуючих об’єктів нерухомості” 

(код послуги 10-13); 

– „Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна” (код послуги 10-

18). 

–  

 2. Включити в Перелік: 

 - „Присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва або закінченого 



будівництвом об’єкта” (з 01 серпня 2021 року) (відповідно до ст. 264 Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності”), присвоївши код послуги 

10-12; 

 - „Коригування адреси щодо об’єкта будівництва” (з 1 серпня 2021 року) 

(відповідно до ст. 264 Закону України „Про регулювання містобудівної 

діяльності”), присвоївши код послуги 10-13; 

 - „Зміна адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта у разі його 

об’єднання, поділу або виділення частки (крім квартири, житлового або 

нежитлового приміщення тощо)” (відповідно до ст. 263 Закону України „Про 

регулювання містобудівної діяльності”), присвоївши код послуги 10-18; 

– „Присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва або закінченого 

будівництвом об’єкта” (до 01 серпня 2021 року) (відповідно до ст. 265 Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності”), присвоївши код послуги 

10-20; 

– „Коригування адреси щодо об’єкта будівництва” (до 1 серпня 2021 року) 

(відповідно до ст. 265 Закону України „Про регулювання містобудівної 

діяльності”), присвоївши код послуги 10-21; 

– „Видача Витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про 

присвоєння адрес Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”, 

присвоївши код послуги 10-22. 

 

3. Доповнити Перелік ідентифікаторами послуг у Розділі 05 Реєстрація 

бізнесу та громадських об'єднань та затвердити Перелік в цілому. (додаток 1). 

 

  4. На черговому засіданні виконавчого комітету Збаразької міської ради 

затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 

відповідно до затверджених даним рішенням змін. 
 

 

 

 

Збаразький міський голова        Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 


