
Мукачiвсь

ПОГОДЖЕНО

Андрi
и мlсъкии голова
,АлогА

(пiдпис)
м.п.

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

(мощення брукiвки, влашryвання борлюрiв та поребрикiв, перекладання старого
покриття на нове, завiз Грунту, посiв газонiв, висадка зелених насаджень та iншi роботи

пов'язанi з благоустроем територii)

Уп равлiння мiського господарства Мукачiвсько[ MicbKo[ ради

I-{eHTp надання адмiнiстративних посJý/г

м. Мукачево

пл.,Щухновича Олександрz, 2,

м. Мукачево, 89600

Понедiлок

9.00 - 18.00.

BiBTopoK

8.00 - 19.00

Середа

8.00 - 18.00

Четвер

- 8.00 - 19.00

ПtятницЯ

8.00 - 17.00

Субота

8.00 - 15.00

Найменування центру надання
адмiнiстративних послуц в
якому здiйснюеться
обслуговування суб'сктiв
звернення

Мiсцезнаходження центру
цадання адмiнiстративних
послуг

Iнформацiя про режим роботи
ценlр.у надання
адмrнrстративних послуг

i,
'-J

1.

2.

J.



Реквiзити адмiнiстратора (-iB) та
представника (-iB) чентру
Еадання адмiнiстративних
послуц та вiдповiдальних за
видачу адмiнiстративноi послуги

Нормативно-правовi акти,
якими регламенту€ться надання
адмiнiстративноi послуги

Закон Украiни (назвао частина,
стаття)

Акти Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
(назва, дала та lroмepo пункт)

Акти центральних органiв
виконавчоi влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ владу / органiв
мiсцевого самоврядування

(назва, дала та номер, пункт)

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги

Адмiнiстратори ЩНАII:
тел. (03131) 5-44-б8

Представник:

Островка Iрина Василiвна

19л. +38066 бЗЗ 2з 7з

5.

1. Закон Украiни <Про
самоврядува}Iня вУкраiЪЬ;

мiсцевt

<<Типовий

порушення
Hi

аб<

2. Закон УкраiЪи пПро благоустрiй населениl
пунктiв>

порядок видачi дозволiв
об'сктiв благоустрою

вiдмови в ik видачi, переоформлення, видач

дублiкатiв, анулювання дозволiвl
затверджений постановою Кабiнец
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.10.2013 р. Nч870

Рiшення cecii МукачiвськоТ MicbKoi радI
J\Ъ554 вiд 16.03.2017р. кПро затвердженн]
Правил благоустрою, забезпечення чистоти
порядку утримання i прибирання вуличних
дворових територiй, паркiв, cKBepiB м
Мукачево в новiй редакцiТ>;

Рiшення сесiI Мукачiвськоi MicbKoT рад1
Ns323 вiд 29.04.202|р. "Про затвердженн]
Положення про порядок видачi дозволiв нl

порушення об'ектiв благоустрою на територi
Мукачiвськоi MicbKoi територiальноТ громадl

у новiй редакцiI"

Щля отримання дозволу на lrроведення робi
пов'язаних з благоустро€м прилеглих т
прибулинкових територiй до приватни.
будинкiв, багатоповерхових
булинкiв та
призначення

булiвель
(мощення

житлови.
комерцiйноп

брукiвкz

5.1.

5.;.

5.з.

5.4.

6.



/ влашryвання бордюрiв та поребрикiв,
перекладання старого покриття на нове, завiз

фунry посiв газонiв, висадка зеленlD(
насаджень та iншi роботи пов'язанi з
благоустроем територii) фiзичним або
юридичним особам необхiдно звернутися до
ЦНАПу та подати перелiк документiв:

- заяву на отримання дозволу на порушення
об'екry благоустрою;
- витяг з державною ре€стру речових прав на
нерухоме майно або реестр права власностi
на нерухоме майно (будiвлi, споруди);
- копiя документа, що посвiдчуе право
власностi на землю чи право корисryваннrI
нею;
- проскт благоустрою територii та

iснуючого стану;фотофiксацiю
- топографiчний план у масштабi 1:500 або
схему з нанесенням меж виконання робiт
(формат Dh/F)

Безоплатно
Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

У разi платностi

Нормативно-правовi аrсгио на
пiдставi яких стяry€ться плата

Розмiр плати

Розраryнковий рахунок для
внесення плати

Строк надання адмiнiстративноi
послуги

Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi

- вiдсутнiсть заяви;

- вiдсутнiсть у заявi
мiсця проведення

зазначеноi точноi адреси

робiт з порушення
благоустрою;

- вiдсутнiсть витяry з державного реестру
речових прав на нерухоме майно або реестру
права власностi на нерухоме майно (будiвлi,

Протягом 10 робочих днiв з дня ресстрацiТ

послуги ,|

7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

9.



споруди);

- вiдсутнiсть копiТ

право власностi
користування нею;
- вiдсутнiсть проекта благоустрою

та фотофiксацii iснуючого стану;

- вiдсутнiсть топографiчного плану

масштабi 1:500 або схеми з нанесенням -

виконаннJI робiт.

документа, що посвiдчуе
на землю чи право

територii

у
меж

10.

Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Способи отримання вiдповiдi
(результаry)

Примiтка

Надання дозволу на порушення_ об'ектаJ

благоустрою (мощення Ьрукtвки,1

влаштування бордюрiв та пореOрикtв,1

перекладання старого TIoкриття l_1_""li,_ii:: i

фунry, посiв газонiв, висадка 
. 
зеленик]

насаджень та iншi роботи пов'язан1 з

!ч:ryт_::g:т:т_р"}
1Факт отримання дозвоJry на порушення

lоб'скта благоустрою засвiдчуеться

lо.об"сrим пiдписом юридичноi або фiзичноi
l о.об, (заявника)
Il tення об'сктiв, TepMiH дiТ дозволiв на пору[

] ОпЬ.оу"трою видаеться не бiльше 2-х мiсяцiв

11.

t2.

ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник Умг Андрiй БЛIНОВ



ПОГОДЖЕНО

Мукачiвський Mi ии голова
Андрiй БАЛ А

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

ня об'скта

пов'язанi з благоустроем територii)

Уп равлiння мiського господарства Мукачiвськоi MicbKoi ради

1. Найменування центру надання
адмiнiстративних послуц в
якому здiйснюеться
обслуговування суб' cKTiB
звернення

Щентр наданнrI адмiнiстративних

м. Мукачево

пл.,Щухновича Олександра,

м. Мукачево, 89б00

2. Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

nJ.

Iнформацiя про режим роботи
центру надання
адмiнiстративних послуг

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. l

Реквiзити адмiнiстратора (-iB) та

представника (-iB) чентру
надання адмiнiстративних
послуц та вiдповiдальних за

видачу адмiнiстративноi послуги

Нормативно-правовi актио

якими регламенту€ться надання
адмiнiстративноi послуги

iЗч*о" Украiни (назвао частина,
стаття)

Акти Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

(назвао дала та номер, пункт)

Акти центральних органiв
виконавчоi влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ владу / оргапiв
мiсцевого самоврядування

(назва, дала та номер, пункт)

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдниi для отримання
адмiнiстративноi послуги

Адмiнiстратори ЩНАII:

тел. (03131) 5-44-68

Представник:

Островка Iрина Василiвна

тел. *38066 бзз 2з 7З

Закон Украiни <Про мiсцеве

5.

5.1. l

самоврядування

2. Закон Украiни
пунктiв>

в YKpaTHi>;

оПро благоустрiй населених

<<Типовий порядок видачi дозволiв на

порушення об'ектiв благоустрою uбч

вiдмови в iх видачi, переоформлення, видачi

дублiкатiв, анулювання дозволlв))

,Ь".рл*ений постановою Кабiнеry

MiHicTpiB УкраТни вiд 30.10,201З р, Nч870

Ns323 вiд 29.04.202Iр. "Про затвердження

Положення про порядок видачi дозволiв на

порушен"" об'"*riв благоустрою на територiТ

Мукачiвськоi MicbKoi територiалъноi громади

Рiшення ceciT МукачiвсъкоТ MicbKoi ради
J\b554 вiд 16.0З.2017р. <Про затвердження

Правил благоустрою, забезпеченнJ{ чистоти,

порядку утримання i прибирання вуличних,

дворових територiй, uаркiв, cKBepiB м,

Мукачево в новiй редакцii>;

Рiшення сесii Мукачiвськоi мiсъкоi ради

у новiй редакцi_i"

.Щля отримання дозволу на проведення робiт
пов'язаних з благоустросм прилегJIих та

територiй до приватних

багатоповерхових житлових
та будiвелъ комерчiйного

(мощення

прибудинкових
будинкiв,
будинкiв
призначення брукiвки,

5.4.



влашryвання бордюрiв та поребрикiв,

перекладання старого покриття на нове, завlз

{рунту, посiв газонiв, висадка зеJIених

насаджень та iншi роботи пов'язанi з

благоустроем територii) фiзичним або

юридичним особам необхiдно звернутися до

tЩIАПу та подати перелiк документiв:

- заяву на отримання дозволу на порушення

об'екry блаюустрою;
- витяг з державного реестру речових прав на

нерухоме майно або реестр IIрава власностi
на нерухоме майно (будiвлi, споруди);

- копiя документа, що посвiдчуе право

власностi на землю чи право користуванн,I

нею;

7.

- проскт благоустрою територ11

фотофiксацiю iснуючого стану;

- топографiчний план у масштабi 1:500 або

схему з нанесенням меж виконання робiт
(формат DI\Ш)

Безошлатно
Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

У разi платностi

Нормативно-правовi актио на
пiдставi яких стяry€ться плата

7.2. Розмiр плати

Розраryнковий рахунок для
внесення плати

Строк наданЕя адмiнiстративноi
послуги

l .э.

8. Протягом 10 робочих днiв з дня реестрацii

- вiдсутнiсть заяри;

- вiдсутнiстъ у заявi
мiсця проведення
благоустрою;

зазначеноi точноt адреси

робiт з порушення

- вiдсутнiсть витяry з державного

речових прав на нерухоме майно або

Перелiк
наданнi
послу.ги

пiдстав для вiдмови у
адмiнiстративноТ

L .rpu"u власностi на нерухоме майно (0ццiц!

9.



споруди);

- вiдсутнiсть копii документа, що посвiдчуе
право власностi на землю чи право
корисryвання нею;
- вiдсутнiсть проекта благоустрою територiТ
та фотофiксацii iснуючого стану;

- вiдсутнiстъ топографiчного плану у
масштабi 1:500 або схеми з HaHeceHHrIM меж
виконання робiт.

10.

Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Надання дозволу на порушення об'скта
благоустрою (мощення брукiвки,
влашryвання бордюрiв та поребрикiв,
перекJIаданн;I старого покриття на нове, завiз

фунту, посiв газонiв, висадка зелених
насаджень та iншi роботи пов'язанi з

блаюустроем територii)

11.

Сшособи отримання вiдповiдi
(результаry)

Факт отримання дозволу на порушення
об'екта благоустрою засвiдчустьоя
особистим пiдписом юридичноi або фiзичноТ
особи (заявника)

12. Примiтка
TepMiH дii дозволiв на порушення об'ектiв
благоустрою видаеться не бiльш е 2,х мiсяцiв

ЗАТВЕРДЖЕНО

IIачальник УМГ Андрiй БЛIНОВ


