
                                                                                                    Додаток № 70 
  до рішення виконавчого комітету 

                      Хмільницької міської ради  № 360 
        « 21» жовтня 2020 р.   

 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

 
Оформлення та видача паспорту прив’язки тимчасової споруди (ТС) для 

провадження підприємницької діяльності   
(назва адміністративної послуги)                                   

Виконавчий комітет 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. Заява щодо оформлення паспорта прив'язки ТС із зазначенням 
адреси, контактних номерів телефонів (мобільний, домашній, 
робочий).  
2.Схема розміщення ТС (додаток 1). 
 3. Ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:  50 (для стаціонарних ТС),  
які  виготовляє  суб'єкт  господарювання,  що  має   ліцензію   на  
виконання  проектних робіт,  або архітектор,  який має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1). 
4. Схема благоустрою  прилеглої  території,  складену замовником 
або суб'єктом  підприємницької  діяльності,  який  має  відповідну 
ліцензію,   архітектором,  який  має  відповідний  кваліфікаційний 
сертифікат,  відповідно  до  Закону   України   "Про   благоустрій 
населених пунктів України" . 
5.Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за  наявності),  
отримані  замовником  у  балансоутримувача  відповідних 
інженерних мереж. 
Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково: 

Довіреність; 
Паспорт громадянина України (уповноваженої особи). 

3.  Оплата Безоплатно 
4. Результат надання 

послуги 
1. Паспорт прив’язки  тимчасової споруди (ТС) для провадження 
підприємницької діяльності  
2. Вмотивована відмова в наданні послуги 

5.  Строк надання 
послуги 

10  робочих днів 

mailto:admincentr_hm@ukr.net


6. Спосіб отримання 
відповіді (результату) 

1.Видається заявнику ( або  уповноваженими представниками) 
  

2. Поштою. 
7. Акти законодавства 

щодо надання 
послуги 

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»                     
від 17.02.2011 р. № 3038-VI, ст. 28, 
2. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону            
від 21.10.2011р. № 244 
3. Закону України "Про благоустрій населених пунктів України"  

 


