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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

Отримання дозволч на поDyшення об'екта благочстрою

(ришryваннrl, сюIадування будiвельних матерiалiв, часткове перекриття тротуару з

встановленням тимчасовоТ огорожi)

Управлiння мiського господарства Мукачiвськоi MicbKoi ради

1. Наймепування центру надання
адмiнiстративнпх послуц в
якому здiйснюсться
обслуговування суб n скгiв
звернепня

Щентр наданЕя адмiнiстративних послуг

м. Мукачево

,) Мiсце знаходження центру
шадання адмiнiстративних
послуг

пл. ,Щухновича Олександра, 2,

м. Мукачево, 89600

з.

Iнформацiя про режим роботи
центру надання
адмiнiстративних посJrуг

понедiлок

9.00 - 18.00.

BiBTopoK

8.00 - 19.00

Середа

8.00 - 18.00

Четвер

8.00 - 19.00

П'ятниця

8.00 - 17.00

Субота

8.00 - 15.00

4. Реквiзити адмiнiстратора (-iB) та MMiHicTpaTopи ЩНАII:

Мукачiвський



]

представника (-iB) uентру
надання адмiнiстративних
послуц та вiдповЦальних за
видачу адмiнiстративноi пос.пуги

тел. (03131) 5-44-68

Представник:

Островка Iрина Василiвна

тел. +38066 63з 23 7з

5. Нормативно-правовi акгп,
якпми рег.паменту€ться надання
адмiнiстративноi послуги

5.1.

Закон Украilнш (назва, частина,
стаття)

1. Закон УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в Украiнil>;

2. Закон УкраiЪи <Про благоустрiй населених
пунктiв>>

5.2.

Акти Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

(назва, дала та Hoмepn пункт)

<<Типовий порядок видачi дозволiв на
порушенЕя об'ектiв блаюустрою або
вiдмови в ik видачi, переоформленшI, видачi
дублiкатiв, анулювання дозволiв>>
затверджений постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украihи вiд 30.10.2013 р. Nэ870

5.3. Акти центральних органiв
виконавчоi влади

5.4.

Акти MicцeBrrx органiв
виконавчоi владу / органiв
мiсцевого самоврядування

(назва, дала та номер, пункт)

Рiшення cecii Мукачiвськоi MicbKoi ради
ГЬ554 вiд 16.0З.2017р. ,,Про затвердження
Правил благоустрою, забезпечення чистоти,
порядку утримання i прибирання вуличних,

дворових територiй, паркiв, cKBepiB м.
Мукачево в новiй редакцii>;

Рiшення оесii Мукачiвськоi мiськоI ради
Ns323 вiд 29.04.202lp. "Про затвердження
Положення про порядок видачi дозволiв на
порушення об'сктiв блаюустрою на територii
Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi цромади
у новiй редакцiГ'

6.

Вичерпний перелiк доlсумештiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноl послуги

- Заява вiл фiзичних / юридичних осiб на
отриманIIя дозвоJIу на порушення об'скта
блаюустрою, а саме дозвiл на скJIадування
булiвельних матерiалiв, дозвiл на часткове
перекриття тротуару, дозвiл на риштування з
частковим перекриттям тротуару. У разi
проведенrrя фасадних робiт (фарбування,



замiна облицювання та iH.) на об'ектах
комерцiйного призначення, якi входять до
iсторичного ареалу MicTa Мукачево
(централъна частина), будiвпях, якi
розташованi вздовж магiстральних вулиць
MicTa Мукачево (вул. Ужгородська, вул.

,Щанила Галицькою, вул. Зрiнi Iлони, вул.
Миру, вул. Масарика Томаша, вул. Садова,
вул. фафа фон Шенборна, вул. ,Щухновича
Олександра, вул. Пiдгорянська, вул.
IТIgз.Igнка Тараса, вул. Пушкiна олександрa
вул. Ярослава Мудрого, вул. Росвигiвська,
вул. Коменського Яна Амоса, вул. Вокзальна,
вул. Франка IBaHa), дозвiл на порушеннrI
об'екга блаюустрою, а саме - розмiщення
риштуванIuI, видаеться за уý{ови наявностi
паспорта опорядження фасаду будiвлi,

розшянутого на засiданнi apxiTeKrypHo-
мiстобудiвноТ ради та поюдженою вiддiлом
архiтекryри та мiстобудування управлiння
мiського юсподарства Мукачiвськоi MicbKoi
ради. Копiя вiдповiдною паспорта додаетъся
до з€uIви. Вказанi у даному пунктi зони
визначенi мiстобудiвною документацiсю
мiсцевою рiвня плЕtну зонування територiй
MicTa Мукачево, затвердженою рiшенням 10
сесii МукачiвськоI MicbKoi ради 7-го
скJIиканн;I М154 вiд 31.0З.201бр.

- Витяг з державного ресстру речових прав
на нерухоме майно або ре€стр права
власпостi на нерухоме майно (булiвлiо
споруди).

- Копiя документа, що посвiдчу€ право
BJIacшocTi на землю чи право
корисryвання нею.

7. Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно

У разi платностi

7.I. Нормативно-правовi аrсги, на
пiдставi яких стягу€ться плата



]

7.2.
L

7.2. Розмiр плати

7.з. Розраryнковий рахунок для
внесення плати

8. Строк надання адмiнiстративноi
послуги

Протягом 10 робочих днiв з дня реестрацii
заяви

9.

Перелiк пИстав для вИмови у
наданнi адмiпiстративноi
послуги

- вiдсутнiсть заяви;

- вiдсутнiсть у заявi з.Lзначеноi точноi адреси
мiсця проведення робiт з порушеннrI
блаюустрою;

- вiдсутнiсть паспорту опорядження фасаду
будiвлi, яка розташована в межах iсторичною
ареалу MicTa та вздовж магiстральних вулиць.

10.

Результат надання
адмiнiстративноl послуги

Надання дозволу на порушення об'екта
блаюустрою (риштування, складування
будiвельних матерiалiв, часткове перекриття
тротуару з встановJIенням тимчасовоi
огорожi)

11.

Способи отримання вЦповЦi
(результаry)

Факт отримання дозволу на порушеннrI
об'скта блаюустрою засвiдчуеться
особистим пiдписом юридичноi або фiзичноi
особи (заявника)

|2. Примiтка
TepMiH дii дозволiв на порушення об'ектiв
благоустрою видаеться не бiльше 2,х мiсяцiв

ЗАТВЕРДКЕНО

начальник Умг А. БлIнов


