
«ЗА] ВЕРДЖЕНО»

НІФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВІІОЇ ПОС. УГИ

Внапчл .иіспииїудімщуми та аблежшь для ироєкщґштня дй 'єктп
Г(І'діапнцтш:

Ципщтшншнп црх-іпшкппрп тн .шґтот'цгмннш Инкпдптськш шсьмц ,,шш
Іпфорп при центр виданим: “ траппшпх послуг

], Найчспування центу ][сппргпмепґ ] надання алмініс'фатипшп
наданим шкіл-х г химыяївсько ' міської ради
:щпінісіраґивннх пас ш-
вякош ш 'пюстьси
пбспуовування 963тзвернення
кішцешцходжсшни 54001, ш Алцірпльськн, :0
центру издании ишршнн поверх. : нирндпш)
адміністративних пш- ).
Інфорхшціи щодо ртаки“) Пинєд' юь. вівшро . четвер: : 09:00 до 1

робот цснгт надання Серед 1 09:00 до : 0.
'шіпісіршншшх пос ). П'тншш. скит: 00.00.10 10:00

160; псрсшш Ім аби!)
4 'Іслсфсн'факс Шопіцнпі. (0512! 37430-04. 37433-3' 37-00 -38

аира слектрптшї дісрп 7П'171КІ'щіа М Л..
пошш ш веб-сат метр)
надання
гщмінісжрптпвнпч пишу

Ним-шт...аки-,яка“ рег нмспт пьснппл яадчішстратишюї
послэгп

0мпшУкрш'ни ?пкан Укршпи «Про [ш.їгпитпнш
,.тили-міт, (]іяіыюшпы. ?цкин Мут/пн
«При щдітґкщщту отлыншпь». Зикпн



(». Акти Кабміну у країни

Акн и центральних
органів виконавчої влади

Акти місцевих органів
пиконавчнї Маямі органів
місцевпго
самоврядування

ткштолвчнх актів України щодо пипіишшмя
умов ведення [дротик/«01 діям/типі»
[Іоспшниєп Кабінет) Мінігтріє України від
17 Юда/гм: 11751

Накши Міністерстка регіональним:
розвитку: шинним ти жилими-
комунальним гшподирстви Укриїпи м 2 9
то ти 111117 «Про мтщшжвння Переліт-
об'єм-тік йудішшцтєп. (тя прпекщмпшш яких
типовими унавп ти однеженмл 112

11110и1т11ьшх», :и 135 від 31.05.7017 «При
1:1111нь']11).ж'вн11л Пирящт ведення реєстру
.шсишгміктп умав та облшж'снь». шт-
ршжниммл Міністерства регіипшьноза
раэвтню' «т 28 10.11119м» 7111411 71153-19

рішення Микадцшськт міський рами (нд
[8П6 20179 ., 55118 иПрг» штвирожвпня
Гшшршпмша Пишу Міста Миколаєва».

[лишили .1Іики,1п1ш'ыті нтш, [ити т
1711. 11113 м за 13 «При шпшєрджеммя
Пишу ?иш'шппш птрнтпріі пішли
“пхп ще «11»:

рішшя Мишлисськш міська! ради при
штвьфдж'сппл (штампи планів територпї
шити Мих-шити
, 1.111111111111 мм пшрнпюрп нтрщмґйп11ґ
"Інд.-«тншинним?" 1; Кпрцбиитцд рити
11 “пишним 1Митинг!”(стій ]пишшпш
мт1111111шк1.'п мпнпк'тг чиншштм иіґыгт
[1.1011 11111 на 11х упор 741.
. 11111111111111 11111, щтншш1 інш-жанри 1111111111

тим шїпижснш'п «и Димна/111
(,їшийшшщи. и“! 1 01811] (Іль ш'иш
Шин11.71111111111111 ти «у, [']:Щіппитыпн дни/11111

1Рцп11111мш !]111111 !: Іхїгрибе'мншп [ип'шш
.1 иншими 1їн1п/гирдщш111і1 [ити/11151“
«ммм-шт жмите/п] Ипкшшеспкт містам
[тим він 115 МДП/ч,» Ар] 721
» здатними, птин мирним/111 пднеж'гнш
ду, .Хшшк'ыш шт,-с. 1ц'1 А'жншшлнн,
”рак А'пґж11111111г111111 м*1 ням « 111. умом
11111'111111' и “11111 1111 1111 11111111+ь1і1т11г11111'1[пишними

иншими.” шинним Инкшшвґькш міст:/н
,итн «т 117 113 мир, 3211771.



. Лиуш/ніш? ним ширини/Щ ищу-[тил
шишки. тіпсжинш шт Їдштдтмпш
арт/(1.701! ми?, прн'шшл .9. дышим
пишним [, їишпюькпц [шпат "Микити
плити/ттишу дышим тканин-т.ч»
кштшпп кіш-мммтц 'пшмт [шоп шт п,! ЦМЛ/р .ш “Щ

ш ммм, ш | г у рспі їх твердження.
Умпвп отримання алчін ґтря' ивпп послуги

штат, для одержаним Фізична або юрпаични осади, яки штат
пдчіністрагинноїпослуги виконавчим (Ірицина! меш.-што“ митцю

ншнр щида :ибуґтєи зєпєтнпґ :)ітянкн що
першіх-шт у кшсногті аби киристувиппі
такт Остін, попнннп адиржати
ш'ґтпйгаіьпі ]:тлгн ты обиеження ти
щтцкшукиння ип' скти думати,/пм ибо
виш-ття змін «омі .ністпб'оітн учити ти
обмежити/.

10. вичерпний перелік Дт ширшим/т тпі'птфткшп' ]нпє [
:юкшешіи. необхідних намети/ь до ішши [і; штиченнші
для ОТРИЧЗННЯ Ішдщ'тротти номери шт.-Амин пил/пси)адмшістративної послуги.
В тав-тк ВИМОГИ ЦО ІШХ

3а.І/08/114к11.11д!)!ідт/ПЬСЯ'

1 кіт/'я похитнули. ши посвідчує право
шишосіпі чи кпрншщ'кпнн» Ченитыюю
Шини-шо, иГт кипія лежит суперфптп . у
[дні. ляща [тюки права на ще льну ділянку не
юристи/тепло в Лердюаємпш рвытрі
решті/т прав на не; тин милю.-

: Кит'л ишьиенш щ» латиш приз!)
таштшпї на 0172-1011 нкрухшюп!) .шп'ти,
розташований ни іемштп'й (Пят/і . разі,
ммм принт тисни-ті на иб'гшп не]; . )ити
паї/ІШ не треш/правими « Дим-ммм
решт,” ргчщшх прив- ни першими найми ми
ищи Лази митника, ::Ісєіґічемц є
устштє'шпшп' шкашшшствон порядку 0-
[им] ютшамш ргкшшпщтцй иби
ртчттши/НА



Порядок ш спосіб
подання докунентів,
необхідних для
огрнхтання
адххіністрзтивної послуги

| Ілатпїсть (бешплатність)
надання щміністратишшї
пос.-кут

с , рок надання
ациінїсгратнвної послуги

Перыік ні,.с так )шя
відмови у наданні
адміністратиний послу! и

]. (шщтіювиння , топаграфа-гєпдишчнпт
плину ш : 9000).-

4. ншнрн члбгдиєникц з техніка-Екпншпчншш
пиказникшш шпицшшппт аб 'скта
агоіннннтна (рок!)ншпрукціц >

[тконсндншппн
Зими ,ннпн ? да' шипами подаються
ишщш'шмснщи «р.х-ітккпщш ти
нинінтннння Никиты-ММ .шсьті рнон
щ'тїштп чирш (тиінїшпрштлрц або
]пошшмлссну ииибу Дшшртшшнту і
надання шипністритнвних послу:
Ауінктитсмш .шськш'риґт

Башт/шт

промисел т [тбпчш инін ; (тя решт/лиш
ППМ“

Підставою дш єіднивн ,» кнопці
.шспшгїгтпних ]:ипи ти ибмиж'еин для
проектування на кти а »іннннншн (
невіШюєійтстс нтпрік шбутгш іепшьнш
дни/жи пониженням .шспшйгдівпш
пншюнпнннґ ни ,ш'ицехсщ ,:ннн
Генвршыпн] плин " Иикпшєка
плиту/“штати? рішш/нни міської рнон від
ти:/ши ,и: 3518) ”нм шн-шннн
пшрнтпріж н Митники (шптнркіжшпт
рнныннн. шиькш' рннн нм 170520/8
.“ іти дєттнні тннн тернншрт ІШ
ПЛЯМНК'ШН.

- нцпшшшт Вгб'ис/пші ,иинши/новити
тн. Мантія, нитп'пінш ны надання та
шили: п (шин/[иншими переліком :шничишш
:( нн/нншнніннін картці.
- «нищення « ()(Ію'ишнпих. пииомш (;Уб'ттил
ґш'пшшркжипня, нипшттірни. ктипшпшй
Інн ним-тннннь нрннн шипіт/пі цн

карпат/«(тил ішшгытш дішпкат. нгну |

дак менших. нш посвідчують права (напишут
нн ”(Тиси пер пид-и .ннннн [тіптшпшшш]



'15.

16.

17.

Рсзупьтат надання
адміністративної послуги
Способи огримання
відповіді (результату)

Примітки

лишай,-дім умпєы ти обмеження для
прщж'тущппш об тиц тішити
Особнипи або щирих у/тнпина.ж'ену особу к

Департшшпн ? надання адміністративних
пос.“? Миколаївська: міські)?"ради

у ,ті пидцммя платиш! неповного пыкиту
:)иючуентів (ЗУ («Про дизкільну сишпшіу )
сфері жжпидиргькш дімьнщ-тм для
довржишш шстпб] иишш- у.пок пт обмежень
дим шини ппєсртаютигл Депарпшиентам
ирхтижппуш ти пістшїг 'єшшя ММР и;
Дишртш/єнту ; пидиння Ц:).чуішд'тратиштх
ппц'Іш ММР.


