Додаток № 77
до рішення виконавчого комітету
Хмільницької міської ради №360
«21 » жовтня 2020 р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна
(назва адміністративної послуги)

Управління містобудування та архітектури Хмільницької міської ради
(найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

1.

Інформація про
ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг у м. Хмільнику
Адреса: вул. Столярчука, буд.10, м. Хмільник, Вінницької
області, 22000.
Тел./факс: (04338) 2-20-85
Веб-сайт: http://ekhmilnyk.gov.ua
Електронна пошта: admincentr_hm@ukr.net
Режим роботи:
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 08.30 по 15.30
четвер з 08.30 по 20.00.
Без перерви на обід
Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів,
необхідних для
надання послуги, та
вимоги до них

1. Присвоєння/зміна адреси об’єкту будівництва під час
надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
або містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта
будівництва.
Надання містобудівних умов та обмежень для проектування
об’єкта будівництва та надання будівельного паспорта забудови
земельної ділянки є окремими адміністративними послугами.
Перелік документів, визначений частиною третьою статті 27
та частиною третьою статті 29 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» та форми заяв розміщені на офіційному
веб-сайті Управління «Центр надання адміністративних послуг у
м. Хмільнику» Хмільницької міської ради.
2. Присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту
нерухомого майна (після отримання права на виконання
будівельних робіт; після прийняття об’єкта в експлуатацію)
(пункти 10, 29 Порядку).
Для присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту
нерухомого майна (після отримання права на виконання
будівельних робіт; після прийняття об’єкта в експлуатацію) до
заяви додаються:
копія документа, що посвідчує право власності або
користування земельною ділянкою, на якій споруджується
(споруджено) об’єкт нерухомого майна, — якщо таке право
власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М

1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів
будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);
копія документа, що дає право на виконання будівельних
робіт, — у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо
такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що
дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і
засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у
видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта, — у разі присвоєння адреси
об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до
єдиного реєстру документів, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про
повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та
анулювання зазначених документів.
Копії документів, які подаються для присвоєння адреси
об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, засвідчуються
замовником будівництва (його представником).
Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково:
Довіреність;
Паспорт громадянина України (уповноваженої особи).
3.
4.

Оплата
Результат надання
послуги

5.

Строк надання
послуги
Спосіб отримання
1.Видається безпосередньо власнику (співвласникам) об’єкту
відповіді (результату) нерухомого майна (їх уповноваженими представниками)

6.

7.

Акти законодавства
щодо надання
послуги

Безоплатно
1. Надання наказу (витягу із наказу) управління містобудування та
архітектури з питання присвоєння адреси об’єкту будівництва та
об’єкту нерухомого майна
2. Вмотивована відмова в наданні послуги
5 робочих днів

2. Поштою.
1. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності».
2. Закон України « Про врегулювання містобудівної діяльності»
(ст.26-3).
3. Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з
присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого майна, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання
дерегуляції господарської діяльності» (далі – Порядок).

