
 

 

 

 

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
  

 

26.07.2016           №  171 

 

 

Про  затвердження переліку 

адміністративних та муніципальних 

послух та їх інформаційних карток 

 

Відповідно до законів України:  „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про адміністративні послуги“, „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг“, „Про 

внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень“ та деяких інших законодавчих актів України 

щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень“, у зв’язку з набуттям повноважень у сфері 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у сфері надання 

відомостей з Державного земельного кадастру, у сфері реєстрації місця 

проживання фізичних осіб, з метою надання  якісних адміністративних та 

муніципальних послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому 

міської ради, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

         1. Затвердити перелік адміністративних та муніципальних послуг, які 

надаються Центром надання адміністративних послуг виконкому міської ради 

(далі – Перелік послуг), що додається. 

         2. Затвердити інформаційні картки адміністративних та муніципальних 

послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг виконкому 

міської ради (далі – Інформаційні картки), що додаються. 

         3. Відділу муніципальних послуг та правових питань виконкому міської 

ради (Коваль Л.П.) забезпечити розміщення Переліку послуг та інформаційних 

карток на офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради. 

 



 4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконкому міської 

ради від 10.03.2017 № 59 „Про затвердження переліку муніципальних послуг та  

інформаційних карток“ та від 28.04.2017 № 110 „Про внесення змін до рішення 

виконкому міської ради від 10.03.2017 № 59“. 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Кочур Л.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Додаток 
 

                                                                                                  до рішення виконкому 

                                                                                                  міської ради 

                                                                                                  від 26.07.2017  № 171 

                                                    

Перелік 

адміністративних та муніципальних послуг, які надаються Центром надання 

адміністративних послуг виконкому міської сякої ради 

1. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 

2. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно. 

3. Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно. 

4. Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

5. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень. 

6. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

7. Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

8. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

9. Державна реєстрація створення юридичної особи. 

10. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-

підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться 

в Єдиному державному реєстрі. 

11. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі. 

12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстру, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи. 

13. Державна реєстрація змін  до відомостей про фізичну особу-

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі. 

14. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту 

на діяльність на підставі власного установчого документа. 

15. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту. 

16. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи. 

17. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця. 

18. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації. 



19. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого 

учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи. 

20. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи. 

21. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи. 

22. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи. 

23. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця. 

24. Реєстрація місця проживання фізичних осіб. 

25. Реєстрація місця перебування фізичних осіб. 

26. Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. 

27. Зняття з реєстрації місця перебування фізичних осіб. 

28. Видача довідок про реєстрацію місця проживання фізичних осіб. 

29. Видача довідок про реєстрацію місця перебування фізичних осіб. 

30. Видача довідки про зняття з місця проживання фізичних осіб. 

31. Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 

32. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, 

що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів. 

33. Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об’єднання 

34. Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання. 

35. державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його ліквідації. 

36. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його реорганізації. 

37. Державна реєстрація  відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання. 

38. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання. 

39. Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке містяться  в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

40. Про взяття на квартирний облік при виконкомі міської ради. 

41. Про зняття з квартирного обліку при виконкомі міської ради. 

42. Надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки на будівництво, реконструкцію, перепланування житлового 

будинку та господарських споруд. 

43. Про присвоєння адреси житловим (нежитловим) приміщенням. 

44. Про надання дозволу на встановлення засобів зовнішньої реклами (І 

етап – пріоритет). 



45. Про надання дозволу на встановлення засобів зовнішньої реклами. 

46. Про надання дозволу на реконструкцію об’єкта. 

47. Про видачу містобудівних умов і обмежень забудови земельної 

ділянки. 

48. Про погодження місця розміщення ТС (тимчасової споруди) для 

провадження підприємницької діяльності. 

49. Про видачу паспорта прив’язки ТС (тимчасової споруди) для 

провадження підприємницької діяльності. 

50. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям – жителям 

Пирятинської міської ради, мобілізованим на військову службу, і особам, що 

несуть службу за контрактом в зоні антитерористичної операції, та членам їх 

сімей для часткового відшкодування вартості наданих житлово-комунальних 

послуг. 

51. Постановка на облік дитини для направлення в ДНЗ. 

52. Звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах. 

53. Виділення одноразової грошової допомоги малозабезпеченим та 

хворим громадянам. 

54. Надання разової грошової допомоги на лікування учасникам АТО, які 

отримали поранення під час проходження служби. 

55. Надання одноразової грошової допомоги на поховання. 

56. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним призначення 

опікуна над недієздатним. 

57. Про прийняття рішення щодо визнання доцільним щодо звільнення 

від обов’язків опікуна над недієздатним 

58. Видача акта обстеження житлово-комунальних умов. 

59. Довідка про доходи (для  працівників ДНЗ, міської ради). 

60. Видача довідки, яка підтверджує факт проживання з громадянином на 

день його смерті. 

61. Видача довідки про спільне проживання громадян (для пред’явлення в 

управління Пенсійного фонду України). 

  62. Видача довідки про склад сім’ї. 

63. Про надання довідки-характеристики. 

64. Надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

65. Надання дозволу  на розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

66. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва індивідуальних гаражів з метою 

оформлення права власності/оренди (землі запасу). 

67. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів з метою оформлення 

права власності/оренди (існуючі). 

68. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  та обслуговування  житлового будинку, 



господарських будівель та споруд з метою оформлення права власності/оренди 

( існуючі). 

69. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель та споруд з метою оформлення права власності/оренди 

(нові). 

70. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для садівництва з метою оформлення права власності. 

71. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для ведення городництва (сінокосіння) на правах оренди 

(землі запасу). 

72. Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки із земель комунальної власності для зміни її цільового 

призначення або її частини. 

73. Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо становлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 

суборенди, сервітуту. 

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

          75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання у власність (оренду) для будівництва  та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання у власність (оренду) для ведення садівництва. 

77. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

використання земельної ділянки комунальної /приватної власності. 

79. Про заключення (поновлення) договору оренди на земельну ділянку 

80. Про прийняття в фонд міської ради земельної ділянки та припинення 

договору оренди (сервітуту). 

81. Видача довідки про приватизацію земельної ділянки. 

82. Видача довідки про наявність (відсутність) земельної ділянки у 

власності. 

83. Встановлення  режиму роботи торговельних об’єктів, закладів 

ресторанного господарства та об’єктів у сфері надання побутових послуг. 

84. Надання тимчасових дозволів суб’єктам  господарювання, 

сільгоспвиробникам  та  іншим  господарюючим  суб’єктам   на  розміщення  

нестаціонарних    та  транспортних  засобів  для  здійснення виносної (виїзної) 

торгівлі  та надання  послуг у сфері розваг, під час проведення ярмарок та  

святкових, урочистих масових заходів. 

85.  Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Пирятина (на конкурсних засадах). 



86. Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Пирятина (поза конкурсом). 

87. Про безоплатну передачу квартири (одноквартирного будинку, 

кімнати в квартирі та одноквартирному будинку, кімнати в гуртожитку) у  

приватну, спільну часткову власність  громадян. 

88. Видача  довідки власнику (співвласнику)  нерухомого майна щодо 

прийняття або неприйняття участі в приватизації квартири (одноквартирного 

будинку, кімнати  в квартирі  чи одноквартирному  будинку, кімнати у 

гуртожитку)  в  житловому фонді Пирятинської міської  ради. 

 89. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45-річного віку. 

90. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру. 

91. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про земельну ділянку. 

         92. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу. 

         93. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з 

видачею витягу. 

         94. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу. 

         95. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу. 

         96. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею 

витягу. 

97. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, з видачею 

витягу. 

98. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі          

витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць. 

99. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  

витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

100. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі            

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель. 

101. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації. 

102. Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм 



безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання). 

          103. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою. 

104. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність 

земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями. 

105. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

         106. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

         107 . Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї. 

         108. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:  

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та 

приготування кормових добавок, преміксів і кормів. 

109. Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить 

діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів 

тваринного походження. 

 

  

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 1 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської             

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Документ, що посвідчує особу заявника. 

У разі подання заяви заінтересованою особою 

особисто – така особа, крім документа, що 

посвідчує її особу, подає копію реєстраційного 

номера облікової картки платника податку 

згідно з Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків (крім випадків, коли 

фізична особа через свої релігійні або інші 

переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку, офіційно повідомила про це 

відповідні органи державної влади. 

У разі подання заяви уповноваженою на те 

особою перевіряється обсяг її повноважень за 

документом, що підтверджує такі 

повноваження діяти від імені іншої особи. 

У разі подання заяви уповноваженою особою, 

яка діє від імені фізичної особи, - така особа 

також подає копію документа, що посвідчує 

особу, яку вона представляє, та копію 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку такої фізичної особи. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти 

від імені юридичної особи, перевіряється на 

підставі відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 



підприємців та громадських формувань за 

допомогою порталу електронних сервісів. 

2. Документ про сплату адміністративного 

збору (крім випадків, коли особа звільнена від 

такої сплати). 

3. Документи, що посвідчують право власності 

на об'єкт нерухомого майна, відповідно до ч.1 

ст.27 Закону України „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень“ від 01.07.2004р. року 1952-ІV, 

Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

25.12.2015 року № 1127 додатково подаються 

інші документи. 

2.  

Порядок та спосіб їх подання  

 

 

особисто, 

через уповноваженого представника. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Адміністративний збір справляється у 

відповідному розрахунку від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб у місячному 

розмірі, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, в якому подаються 

відповідні документи для проведення 

державної реєстрації прав, та округлюється 

до найближчих десяти гривень. 

За проведення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно справляється 

адміністративний збір в розмірі: 

загальний строк: - 5 робочих днів - 160,00 грн.; 

за скорочення термінів розгляду заяви: 

- 2 робочі дні - 1600, 00 грн., 

- 1 робочий день - 3200, 00 грн., 

- 2 години - 8000, 00 грн. 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав у загальному порядку 

(5 робочих днів), сплачується за наступними 

реквізитами: 



Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012600 

Рахунок 31414530700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Призначення платежу: Адміністративний збір 

за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

Плата за скорочення термінів розгляду заяви 

про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень сплачується 

за наступними реквізитами: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012900 

Рахунок 31415540700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Призначення платежу: Плата за скорочення 

термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень і державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, а також плата за 

надання інших платних послуг. 

Звільняються від сплати адміністративного 

збору під час проведення державної 

реєстрації речових прав: 

1) фізичні та юридичні особи - під час 

проведення державної реєстрації прав, які 

виникли та оформлені до проведення державної 

реєстрації прав у порядку, визначеному 

Законом; 

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

3) громадяни, віднесені до категорії 3 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно проживають до 

відселення чи самостійного переселення або 

постійно працюють на території зон 

відчуження, безумовного (обов’язкового) і 

гарантованого добровільного відселення, за 

умови, що вони станом на 1 січня 1993 року 

прожили або відпрацювали в зоні безумовного 



(обов’язкового) відселення не менше двох 

років, а в зоні гарантованого добровільного 

відселення - не менше трьох років; 

4) громадяни, віднесені до категорії 4 

потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно працюють і 

проживають або постійно проживають на 

території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 

року вони прожили або відпрацювали в цій зоні 

не менше чотирьох років; 

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із 

числа учасників антитерористичної операції, 

яким надано статус інваліда війни або учасника 

бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які 

загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до 

них у встановленому порядку особи; 

6) інваліди I та II груп; 

7) Національний банк України; 

8) органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування; 

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, 

міської ради, виконавчий орган якої здійснює 

функції суб’єкта державної реєстрації прав. 

 

У разі коли державна реєстрація права 

власності або інших речових прав, відмінних 

від права власності, проводиться у строки 

менші, ніж передбачені чинним 

законодавством, особи, визначені пунктами 1 – 

9 ч.8 ст.34 Закону, не звільняються від 

сплати адміністративного збору. 

 

Адміністративний збір не справляється за 

внесення до записів Державного реєстру прав 

змін, пов’язаних із приведенням у відповідність 

із законами України у строк, визначений цими 

законами. 

Примітка: Адміністративний збір 

справляється за одну надану послугу у сфері 



державної реєстрації прав. 

У разі надання однієї послуги у сфері 

державної реєстрації прав одночасно усім 

співвласникам нерухомого майна 

адміністративний збір справляється один раз у 

повному обсязі. 

У разі надання однієї послуги у сфері 

державної реєстрації прав співвласникам 

нерухомого майна окремо один від одного – 

адміністративний збір справляється у повному 

обсязі кожним із співвласників. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Надається у строк, що не перевищує 5 робочих 

днів. 

Примітка: Забороняється видавати заявнику 

документи за результатом розгляду заяв у 

сфері державної реєстрації прав у строки, 

менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено 

адміністративний збір за державну 

реєстрацію прав. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

У державній реєстрації прав та їх обтяжень 

може бути відмовлено у разі, якщо: 

1)заявлене речове право, обтяження не 

підлягають державній реєстрації відповідно до 

Закону; 

2) заява про державну реєстрацію прав подана 

неналежною особою; 

3) подані документи не відповідають вимогам, 

встановленим Законом; 

4) подані документи не дають змоги встановити 

набуття, зміну або припинення речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяження; 

5) наявні суперечності між заявленими та вже 

зареєстрованими речовими правами на 

нерухоме майно та їх обтяженнями; 

6) наявні зареєстровані обтяження речових 

прав на нерухоме майно; 



7) заяву про державну реєстрацію обтяжень 

щодо попереднього правонабувача подано 

після державної реєстрації права власності на 

таке майно за новим правонабувачем; 

8) після завершення строку не усунуто 

обставини, що були підставою для прийняття 

рішення про зупинення розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав; 

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об’єктом незавершеного 

будівництва подано не до нотаріуса, який 

вчинив таку дію; 

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень в електронній формі подано особою, 

яка згідно із законодавством не має 

повноважень подавати заяви в електронній 

формі; 

11) заявником подано ті самі документи, на 

підставі яких заявлене речове право, обтяження 

вже зареєстровано у Державному реєстрі прав; 

12) заявника, який звернувся із заявою про 

державну реєстрацію прав, що матиме 

наслідком відчуження майна, внесено до 

Єдиного реєстру боржників. 

 

Примітка: відмова в державній реєстрації 

прав з інших підстав заборонена законом. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення державного реєстратора, витяг з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав надаються в 

електронній та (за бажанням заявника) в 

паперовій формі. 

Витяг у паперовій формі надається з 

проставленням підпису та печатки державного 

реєстратора. 

Примітка: Форма та зміст витягу з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав визначається 

Кабінетом Міністрів України в Порядку 



ведення Державного реєстру прав. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

особисто; 

через уповноваженого представника; 

- поштою (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення); 

- електронною поштою. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень“. 

2. Закон України від 01.01.2016 № 280/97 „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ (стаття 38, 

частина 1, пункту “б”, підпункт 8). 

3. Закон України „Про адміністративні 

послуги“. 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

5. Порядок ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 р. № 1141. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

 

  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 2 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація  іншого речового права на нерухоме майно 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Документ, що посвідчує особу заявника. 

У разі подання заяви заінтересованою особою 

особисто – така особа, крім документа, що 

посвідчує її особу, подає копію реєстраційного 

номера облікової картки платника податку 

згідно з Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків (крім випадків, коли 

фізична особа через свої релігійні або інші 

переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку, офіційно повідомила про це 

відповідні органи державної влади. 

У разі подання заяви уповноваженою на те 

особою перевіряється обсяг її повноважень за 

документом, що підтверджує такі 

повноваження діяти від імені іншої особи. 

У разі подання заяви уповноваженою особою, 

яка діє від імені фізичної особи, - така особа 

також подає копію документа, що посвідчує 

особу, яку вона представляє, та копію 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку такої фізичної особи. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти 

від імені юридичної особи, перевіряється на 

підставі відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань за 



допомогою порталу електронних сервісів. 

2. Документ про сплату адміністративного 

збору (крім випадків, коли особа звільнена від 

такої сплати). 

3. Документи, що посвідчують право власності 

на об'єкт нерухомого майна, відповідно до ч.1 

ст.27 Закону України „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень“ від 01.07.2004р. року 1952-ІV, 

Порядку державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

25.12.2015 року № 1127 додатково подаються 

інші документи. 

2.  

 

 

Порядок та спосіб їх подання 

 

 

особисто, 

через уповноваженого представника. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Адміністративний збір справляється у 

відповідному розрахунку від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб у місячному 

розмірі, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, в якому подаються 

відповідні документи для проведення 

державної реєстрації прав, та округлюється 

до найближчих десяти гривень. 

За державну реєстрацію інших речових прав, 

відмінних від права власності (крім іпотеки), 

справляється адміністративний збір у розмірі 

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

За проведення державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, похідних від права 

власності справляється адміністративний збір в 

розмірі: 

загальний строк: 5 робочих днів - 80,00 грн., 

скорочення термінів розгляду заяви: 

- 2 робочі дні - 800,00 грн., 



- 1 робочий день – 1600,00 грн., 

- 2 години - 4000,00 грн. 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав у загальному порядку 

(5 робочих днів), сплачується за наступними 

реквізитами: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012600 

Рахунок 31414530700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Призначення платежу: Адміністративний збір 

за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

Плата за скорочення термінів розгляду заяви 

про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень сплачується 

за наступними реквізитами: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012900 

Рахунок 31415540700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Призначення платежу: Плата за скорочення 

термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень і державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, а також плата за 

надання інших платних послуг. 

Звільняються від сплати адміністративного 

збору під час проведення державної 

реєстрації речових прав: 

1) фізичні та юридичні особи - під час 

проведення державної реєстрації прав, які 

виникли та оформлені до проведення державної 

реєстрації прав у порядку, визначеному 

Законом; 

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

3) громадяни, віднесені до категорії 3 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 



катастрофи, які постійно проживають до 

відселення чи самостійного переселення або 

постійно працюють на території зон 

відчуження, безумовного (обов’язкового) і 

гарантованого добровільного відселення, за 

умови, що вони станом на 1 січня 1993 року 

прожили або відпрацювали в зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення не менше двох 

років, а в зоні гарантованого добровільного 

відселення - не менше трьох років; 

4) громадяни, віднесені до категорії 4 

потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно працюють і 

проживають або постійно проживають на 

території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 

року вони прожили або відпрацювали в цій зоні 

не менше чотирьох років; 

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із 

числа учасників антитерористичної операції, 

яким надано статус інваліда війни або учасника 

бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які 

загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до 

них у встановленому порядку особи; 

6) інваліди I та II груп; 

7) Національний банк України; 

8) органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування; 

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, 

міської ради, виконавчий орган якої здійснює 

функції суб’єкта державної реєстрації прав. 

У разі коли державна реєстрація права 

власності або інших речових прав, відмінних 

від права власності, проводиться у строки 

менші, ніж передбачені чинним 

законодавством, особи, визначені пунктами 1 – 

9 ч.8 ст.34 Закону, не звільняються від 

сплати адміністративного збору. 

Адміністративний збір не справляється за 

внесення до записів Державного реєстру прав 

змін, пов’язаних із приведенням у відповідність 



із законами України у строк, визначений цими 

законами. 

Примітка: Адміністративний збір 

справляється за одну надану послугу у сфері 

державної реєстрації прав. 

У разі надання однієї послуги у сфері 

державної реєстрації прав одночасно усім 

співвласникам нерухомого майна 

адміністративний збір справляється один раз у 

повному обсязі. 

У разі надання однієї послуги у сфері 

державної реєстрації прав співвласникам 

нерухомого майна окремо один від одного – 

адміністративний збір справляється у повному 

обсязі кожним із співвласників. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Надається у строк, що не перевищує 5 робочих 

днів. 

Примітка: Забороняється видавати заявнику 

документи за результатом розгляду заяв у 

сфері державної реєстрації прав у строки, 

менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено 

адміністративний збір за державну 

реєстрацію прав. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

У державній реєстрації прав та їх обтяжень 

може бути відмовлено у разі, якщо: 

1)заявлене речове право, обтяження не 

підлягають державній реєстрації відповідно до 

Закону; 

2) заява про державну реєстрацію прав подана 

неналежною особою; 

3) подані документи не відповідають вимогам, 

встановленим Законом; 

4) подані документи не дають змоги встановити 

набуття, зміну або припинення речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяження; 

5) наявні суперечності між заявленими та вже 

зареєстрованими речовими правами на 



нерухоме майно та їх обтяженнями; 

6) наявні зареєстровані обтяження речових 

прав на нерухоме майно; 

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень 

щодо попереднього правонабувача подано 

після державної реєстрації права власності на 

таке майно за новим правонабувачем; 

8) після завершення строку не усунуто 

обставини, що були підставою для прийняття 

рішення про зупинення розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав; 

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об’єктом незавершеного 

будівництва подано не до нотаріуса, який 

вчинив таку дію; 

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень в електронній формі подано особою, 

яка згідно із законодавством не має 

повноважень подавати заяви в електронній 

формі; 

11) заявником подано ті самі документи, на 

підставі яких заявлене речове право, обтяження 

вже зареєстровано у Державному реєстрі прав; 

12) заявника, який звернувся із заявою про 

державну реєстрацію прав, що матиме 

наслідком відчуження майна, внесено до 

Єдиного реєстру боржників. 

Примітка: відмова в державній реєстрації 

прав з інших підстав заборонена законом. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення державного реєстратора, витяг з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав надаються в 

електронній та (за бажанням заявника) в 

паперовій формі. 

Витяг у паперовій формі надається з 

проставленням підпису та печатки державного 

реєстратора. 

Примітка: Форма та зміст витягу з 

Державного реєстру прав про проведену 



державну реєстрацію прав визначається 

Кабінетом Міністрів України в Порядку 

ведення Державного реєстру прав. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

- особисто; 

- через уповноваженого представника; 

- поштою (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення); 

- електронною поштою. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень“. 

2. Закон України від 01.01.2016 № 280/97 „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ (стаття 38, 

частина 1, пункту “б”, підпункт 8). 

3. Закон України „Про адміністративні 

послуги“. 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

5. Порядок ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 р. № 1141. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

             
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 3 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме 

майно 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Документ, що посвідчує особу заявника. 

У разі подання заяви заінтересованою особою 

особисто – така особа, крім документа, що 

посвідчує її особу, подає копію реєстраційного 

номера облікової картки платника податку 

згідно з Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків (крім випадків, коли 

фізична особа через свої релігійні або інші 

переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку, офіційно повідомила про це 

відповідні органи державної влади. 

У разі подання заяви уповноваженою на те 

особою перевіряється обсяг її повноважень за 

документом, що підтверджує такі 

повноваження діяти від імені іншої особи. 

У разі подання заяви уповноваженою особою, 

яка діє від імені фізичної особи, - така особа 

також подає копію документа, що посвідчує 

особу, яку вона представляє, та копію 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку такої фізичної особи. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти 

від імені юридичної особи, перевіряється на 

підставі відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 



підприємців та громадських формувань за 

допомогою порталу електронних сервісів. 

2. Документ про сплату адміністративного 

збору (крім випадків, коли особа звільнена від 

такої сплати). 

3. Документи, що посвідчують право власності 

на об'єкт нерухомого майна, відповідно до ч.2 

ст.27 Закону України „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень“ від 01.07.2004р. року 1952-ІV. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  
-особисто, 

-через уповноваженого представника. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Адміністративний збір справляється у 

відповідному розрахунку від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб у місячному 

розмірі, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, в якому подаються 

відповідні документи для проведення 

державної реєстрації прав, та округлюється 

до найближчих десяти гривень. 

За державну реєстрацію інших речових прав, 

відмінних від права власності (крім іпотеки), 

справляється адміністративний збір у розмірі 

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

За проведення державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, похідних від права 

власності справляється адміністративний збір в 

розмірі: 

загальний строк: 5 робочих днів - 80,00 грн., 

скорочення термінів розгляду заяви: 

- 2 робочі дні - 800,00 грн., 

- 1 робочий день – 1600,00 грн., 

- 2 години - 4000,00 грн. 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав у загальному порядку 

(5 робочих днів), сплачується за наступними 



реквізитами: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012600 

Рахунок 31414530700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Призначення платежу: Адміністративний збір 

за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

Плата за скорочення термінів розгляду заяви 

про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень сплачується 

за наступними реквізитами: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012900 

Рахунок 31415540700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Призначення платежу: Плата за скорочення 

термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень і державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, а також плата за 

надання інших платних послуг. 

 

Звільняються від сплати адміністративного 

збору під час проведення державної 

реєстрації речових прав: 

1) фізичні та юридичні особи - під час 

проведення державної реєстрації прав, які 

виникли та оформлені до проведення державної 

реєстрації прав у порядку, визначеному 

Законом; 

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

3) громадяни, віднесені до категорії 3 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно проживають до 

відселення чи самостійного переселення або 

постійно працюють на території зон 

відчуження, безумовного (обов’язкового) і 



гарантованого добровільного відселення, за 

умови, що вони станом на 1 січня 1993 року 

прожили або відпрацювали в зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення не менше двох 

років, а в зоні гарантованого добровільного 

відселення - не менше трьох років; 

4) громадяни, віднесені до категорії 4 

потерпілих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які постійно працюють і 

проживають або постійно проживають на 

території зони посиленого радіоекологічного 

контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 

року вони прожили або відпрацювали в цій зоні 

не менше чотирьох років; 

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із 

числа учасників антитерористичної операції, 

яким надано статус інваліда війни або учасника 

бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які 

загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до 

них у встановленому порядку особи; 

6) інваліди I та II груп; 

7) Національний банк України; 

8) органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування; 

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, 

міської ради, виконавчий орган якої здійснює 

функції суб’єкта державної реєстрації прав. 

У разі коли державна реєстрація права 

власності або інших речових прав, відмінних 

від права власності, проводиться у строки 

менші, ніж передбачені чинним 

законодавством, особи, визначені пунктами 1 – 

9 ч.8 ст.34 Закону, не звільняються від 

сплати адміністративного збору. 

 

Адміністративний збір не справляється за 

внесення до записів Державного реєстру прав 

змін, пов’язаних із приведенням у відповідність 

із законами України у строк, визначений цими 

законами. 



 

Примітка: Адміністративний збір 

справляється за одну надану послугу у сфері 

державної реєстрації прав. 

У разі надання однієї послуги у сфері 

державної реєстрації прав одночасно усім 

співвласникам нерухомого майна 

адміністративний збір справляється один раз у 

повному обсязі. 

У разі надання однієї послуги у сфері 

державної реєстрації прав співвласникам 

нерухомого майна окремо один від одного – 

адміністративний збір справляється у повному 

обсязі кожним із співвласників. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Надається в строк, що не перевищує 2 робочих 

днів. 

Примітка: Забороняється видавати заявнику 

документи за результатом розгляду заяв у 

сфері державної реєстрації прав у строки, 

менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено 

адміністративний збір за державну 

реєстрацію прав. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

У державній реєстрації прав та їх обтяжень 

може бути відмовлено у разі, якщо: 

1)заявлене речове право, обтяження не 

підлягають державній реєстрації відповідно до 

Закону; 

2) заява про державну реєстрацію прав подана 

неналежною особою; 

3) подані документи не відповідають вимогам, 

встановленим Законом; 

4) подані документи не дають змоги встановити 

набуття, зміну або припинення речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяження; 

5) наявні суперечності між заявленими та вже 

зареєстрованими речовими правами на 

нерухоме майно та їх обтяженнями; 



6) наявні зареєстровані обтяження речових 

прав на нерухоме майно; 

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень 

щодо попереднього правонабувача подано 

після державної реєстрації права власності на 

таке майно за новим правонабувачем; 

8) після завершення строку не усунуто 

обставини, що були підставою для прийняття 

рішення про зупинення розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав; 

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з 

нерухомим майном, об’єктом незавершеного 

будівництва подано не до нотаріуса, який 

вчинив таку дію; 

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень в електронній формі подано особою, 

яка згідно із законодавством не має 

повноважень подавати заяви в електронній 

формі; 

11) заявником подано ті самі документи, на 

підставі яких заявлене речове право, обтяження 

вже зареєстровано у Державному реєстрі прав; 

12) заявника, який звернувся із заявою про 

державну реєстрацію прав, що матиме 

наслідком відчуження майна, внесено до 

Єдиного реєстру боржників. 

Примітка: відмова в державній реєстрації 

прав з інших підстав заборонена законом. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення державного реєстратора, витяг з 

Державного реєстру прав надаються в 

електронній та (за бажанням заявника) в 

паперовій формі. 

Витяг у паперовій формі надається з 

проставленням підпису та печатки державного 

реєстратора. 

Примітка: Форма та зміст витягу з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав визначається 

Кабінетом Міністрів України в Порядку 



ведення Державного реєстру прав. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

- особисто; 

- через уповноваженого представника; 

- поштою (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення); 

- електронною поштою. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень“. 

2. Закон України від 01.01.2016 № 280/97 „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ (стаття 38, 

частина 1, пункту “б”, підпункт 8). 

3. Закон України „Про адміністративні 

послуги“. 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

5. Порядок ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 р. № 1141. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

 

    

         

  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 4 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав 

 на нерухоме майно 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Документ, що посвідчує особу заявника. 

У разі подання заяви заінтересованою особою 

особисто – така особа, крім документа, що 

посвідчує її особу, подає копію реєстраційного 

номера облікової картки платника податку 

згідно з Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків (крім випадків, коли 

фізична особа через свої релігійні або інші 

переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку, офіційно повідомила про це 

відповідні органи державної влади. 

У разі подання заяви уповноваженою на те 

особою перевіряється обсяг її повноважень за 

документом, що підтверджує такі 

повноваження діяти від імені іншої особи. 

У разі подання заяви уповноваженою особою, 

яка діє від імені фізичної особи, - така особа 

також подає копію документа, що посвідчує 

особу, яку вона представляє, та копію 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку такої фізичної особи. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти 

від імені юридичної особи, перевіряється на 

підставі відомостей з Єдиного державного 



реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань за 

допомогою порталу електронних сервісів. 

2. Документ про сплату адміністративного 

збору (крім випадків, коли особа звільнена від 

такої сплати). 

3. Документ, що є підставою для внесення змін. 

2.  

 

Порядок та спосіб їх подання  

 

-особисто, 

-через уповноваженого представника. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Адміністративний збір справляється у 

відповідному розрахунку від прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб у місячному 

розмірі, встановленого законом на 1 січня 

календарного року, в якому подаються 

відповідні документи для проведення 

державної реєстрації прав, та округлюється 

до найближчих десяти гривень. 

 

а внесення змін до записів Державного реєстру 

прав, у тому числі виправлення технічної 

помилки, допущеної з вини заявника, 

справляється адміністративний збір у розмірі 

0,04 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб  - 60,00 грн., 

 

Адміністративний збір за внесення змін до 

записів до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно сплачується за наступними 

реквізитами: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012600 

Рахунок 31414530700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019. 

 

Адміністративний збір не справляється за 

внесення до записів Державного реєстру прав 

змін, пов’язаних із приведенням у відповідність 

із законами України у строк, визначений цими 

законами. 



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Надається у строк, що не перевищує 1 робочого 

дня. 

Примітка: Забороняється видавати заявнику 

документи за результатом розгляду заяв у 

сфері державної реєстрації прав у строки, 

менші ніж ті, з урахуванням яких ним сплачено 

адміністративний збір за державну 

реєстрацію прав. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

У внесенні змін до запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно може бути 

відмовлено, якщо: 

- подані документи не відповідають вимогам, 

встановленими законом та іншими нормативно-

правовими актами; 

- відповідні зміни до записів Державного 

реєстру прав уже внесені; 

- із заявою звернулась неналежна особа; 

- відсутній запис, щодо якого подано заяву; 

- документи подані не в повному обсязі. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення державного реєстратора, витяг з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав надаються в 

електронній та (за бажанням заявника) в 

паперовій формі. 

Витяг у паперовій формі надається з 

проставленням підпису та печатки державного 

реєстратора. 

Примітка: Форма та зміст витягу з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав визначається 

Кабінетом Міністрів України в Порядку 

ведення Державного реєстру прав. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

- особисто; 

- через уповноваженого представника; 

- поштою (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення); 

- електронною поштою. 



8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень“. 

2. Закон України від 01.01.2016 № 280/97 „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ (стаття 38, 

частина 1, пункту “б”, підпункт 8). 

3. Закон України „Про адміністративні 

послуги“. 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

5. Порядок ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 р. № 1141. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 5 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  



 Субота - з 08-00 до 14-00  

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав на 

нерухоме майно 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Документ, що посвідчує особу заявника. 

У разі подання заяви заінтересованою особою 

особисто – така особа, крім документа, що 

посвідчує її особу, подає копію реєстраційного 

номера облікової картки платника податку 

згідно з Державним реєстром фізичних осіб – 

платників податків (крім випадків, коли 

фізична особа через свої релігійні або інші 

переконання відмовляється від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку, офіційно повідомила про це 

відповідні органи державної влади. 

У разі подання заяви уповноваженою на те 

особою перевіряється обсяг її повноважень за 

документом, що підтверджує такі 

повноваження діяти від імені іншої особи. 

У разі подання заяви уповноваженою особою, 

яка діє від імені фізичної особи, - така особа 

також подає копію документа, що посвідчує 

особу, яку вона представляє, та копію 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податку такої фізичної особи. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти 

від імені юридичної особи, перевіряється на 

підставі відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань за 

допомогою порталу електронних сервісів. 

2. Рішення суду, що набрало законної сили, про 



скасування рішення державного реєстратора 

про державну реєстрацію прав, документів, на 

підставі яких проведено державну реєстрацію 

прав, скасування записів про проведену 

державну реєстрацію прав. 

2.  

 

Порядок та спосіб їх подання  

 

-особисто, 

-через уповноваженого представника. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Надається в строк, що не перевищує 2 години з 

часу реєстрації відповідної заяви. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

У внесенні запису про скасування державної 

реєстрації прав може бути відмовлено, якщо: 

1) подані документи не відповідають вимогам, 

встановленим Законом України „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень“; 

2) наявні суперечності між заявленим та вже 

зареєстрованими речовими правами на 

нерухоме майно та їх обтяженнями; 

3) подане рішення суду про скасування рішення 

державного реєстратора про державну 

реєстрацію прав, документів, на підставі яких 

проведено державну реєстрацію прав, 

скасування записів про проведену державну 

реєстрацію прав не набрало законної сили або 

не завірене належним чином відповідно до 

законодавства; 

4) запис про скасування державної реєстрації 

прав уже внесено, запис Державного реєстру 

прав з відповідним реєстраційним номером уже 

скасовано. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Внесення до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно запису про скасування 

державної реєстрації прав; витяг з Державного 

реєстру прав (за бажанням заявника). 

Витяг у паперовій формі надається з 



проставленням підпису та печатки державного 

реєстратора. 

Примітка: Форма та зміст витягу з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав визначається 

Кабінетом Міністрів України в Порядку 

ведення Державного реєстру прав. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

- особисто; 

- через уповноваженого представника; 

- поштою (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення); 

- електронною поштою. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень“. 

2. Закон України від 01.01.2016 № 280/97 „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ (стаття 38, 

частина 1, пункту “б”, підпункт 8). 

3. Закон України „Про адміністративні 

послуги“. 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

5. Порядок ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 

жовтня 2011 р. № 1141. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

    

         



  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 6 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Подання заяви уповноваженою особою з 

документом, що посвідчує її особу та 

документом, що підтверджує її повноваження. 

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти 

від імені юридичної особи, перевіряється на 

підставі відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань за 

допомогою порталу електронних сервісів. 

2.  

 

 

Порядок та спосіб їх подання  

 

 

-особисто, 

-через уповноваженого представника. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Надається у строк, що не перевищує 12 годин, 

крім вихідних та святкових днів, з моменту 

прийняття відповідної заяви. 

5.  Перелік підстав для відмови у У задоволенні заяви про взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна може бути 



наданні адміністративної   

послуги  

відмовлено у разі, коли: 

1) безхазяйне майно не підлягає обліку 

відповідно до закону; 

2)із заявою про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна звернулася неналежна особа; 

3)у Державному реєстрі прав наявні записи про 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно, 

щодо якого подано заяву про взяття на облік; 

4)у Державному реєстрі прав відсутні записи 

про припинення права власності на нерухоме 

майно у зв’язку з відмовою власника від права 

власності на таке майно (у разі, коли підставою 

для взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна є відмова власника нерухомого майна від 

свого права власності). 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Витяг з Державного реєстру прав про 

проведену державну реєстрацію прав 

надаються в електронній та (за бажанням 

заявника) в паперовій формі. 

Витяг у паперовій формі надається з 

проставленням підпису та печатки державного 

реєстратора. 

Примітка: Форма та зміст витягу з 

Державного реєстру прав про проведену 

державну реєстрацію прав визначається 

Кабінетом Міністрів України в Порядку 

ведення Державного реєстру прав. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

- особисто; 

- через уповноваженого представника; 

- поштою (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення); 

- електронною поштою. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень“. 

2. Закон України від 01.01.2016 № 280/97 „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ (стаття 38, 

частина 1, пункту “б”, підпункт 8). 



3. Закон України „Про адміністративні 

послуги“. 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

5. Порядок державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.12.2015 року № 1127 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської рад 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

    

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 7 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 



  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Документ, що посвідчує особу заявника 

(пред’являється), копія надається (крім 

документа, що посвідчує посадову особу 

органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування). 

2. Документ, що підтверджує сплату 

адміністративного збору за отримання 

інформації з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

2.  

 

Порядок та спосіб їх подання 

 

 

-особисто, 

-через уповноваженого представника 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

За отримання інформації з Державного реєстру 

прав у порядку, передбаченому статтею 32 

Закону, справляється адміністративний збір у 

розмірі 0,025 прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб – отримання інформації, 

витягу в паперовій формі – 40 грн. 

 

Плата за отримання інформації: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012700 

Рахунок 31313300741379 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Призначення платежу: Адміністративний збір 

за отримання інформації. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Інформація з Державного реєстру прав у 

паперовій формі надається у строк, що не 

перевищує 12 годин, крім вихідних та 

святкових днів, з моменту прийняття 

відповідної заяви. 

 

Надання інформації в електронній формі 

здійснюється автоматично програмними 

засобами ведення Реєстру залежно від 

зазначених користувачем параметрів пошуку. 

 



Примітка: У разі надання інформації про 

відсутність зареєстрованих речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень у Державному 

реєстрі прав та реєстрах плата за надання 

інформації не повертається. 

Інформація з Державного реєстру прав не  

надається фізичним та юридичним особам у 

разі невнесення плати за надання інформації, 

внесення її не в повному обсязі, а також 

органам, визначеним ч.3 ст.32 Закону (в цьому 

випадку заява на реєстрацію не приймається). 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Не передбачено законом. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Інформаційна довідка з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

- особисто, 

- через уповноваженого представника. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Статті 32, 34 Закону України „Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень“ №1952-ІУ від 01.07.2004 року; 

2. Порядок надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.12.2015 року № 1127; 

3. Закон України „Про адміністративні 

послуги“. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

 

    

        



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 8 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

 та фізичних осіб-підприємців 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Запит про надання витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб–підприємців та громадських формувань 

(додаток 2 до Порядку надання відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб–підприємців та громадських 

формувань, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 

1657/5); 

Документ, що підтверджує внесення плати за 

отримання відповідних відомостей. 

У разі подання запиту представником 

додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що 

засвідчує його повноваження. 

Заявник пред'являє свій паспорт громадянина 

України, або тимчасове посвідчення 

громадянина України, або паспортний 



документ іноземця, або посвідчення особи без 

громадянства, або посвідку на постійне або 

тимчасове проживання 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі запит подається 

заявником особисто.  

2. В електронній формі запит подається через 

портал електронних сервісів виключно за 

умови реєстрації користувача на відповідному 

порталі. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно: 

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб (80 грн.); 

75% встановленої плати за надання витягу в 

електронній формі. 

Плата за отримання інформації: 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012700 

Рахунок 31313300741379 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019. 

Призначення платежу: Адміністративний збір 

за отримання інформації. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 24 годин після надходження запиту, 

крім вихідних та святкових днів. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. У запиті про надання витягу відсутні критерії 

пошуку відомостей у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців, які були зазначені у запиті про 

надання витягу на вибір запитувача для його 

формування. 

 2. Запитувачем не подано документ, що 

підтверджує внесення плати за отримання 

витягу або плата внесена не в повному обсязі. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

або письмове повідомлення про відмову з 

поверненням документу, що підтверджує 

внесення плати за отримання відомостей. 



7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

- особисто, 

- через уповноваженого представника. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та 

громадських формувань“ від 15.05.2003 № 755- 

IV; 

2. Наказ Міністерства юстиції України „Про 

затвердження Порядку надання відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб–підприємців та громадських 

формувань“ від 10.06.2016 № 1657/5; 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб–

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

    

         

  
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 9 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація створення юридичної особи 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Для державної реєстрації створення 

юридичної особи (у тому числі в результаті 

виділу, злиття, перетворення, поділу), крім 

створення державного органу, місцевої ради, 

виконавчого комітету місцевої ради, 

виконавчого органу місцевої ради, подаються: 

Форма 1 - Заява про державну реєстрацію 

створення юридичної особи, затверджена 

Наказом Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5); (у заяві про державну 

реєстрацію створення юридичної особи, 

утвореної в результаті поділу, додатково 

зазначаються відомості про відокремлені 

підрозділи в частині їх належності до 

юридичної особи – правонаступника); 

заява про обрання юридичною особою 

спрощеної системи оподаткування, та/або 

реєстраційна заява про добровільну реєстрацію 

як платника податку на додану вартість, та/або 

заява про включення до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій за формами, 

затвердженими відповідно до законодавства, – 

за бажанням заявника; 

установчий документ юридичної особи – у разі 

створення юридичної особи на підставі 



власного установчого документа; 

документ, що підтверджує реєстрацію 

іноземної особи у країні її місцезнаходження 

(витяг із торговельного, банківського, судового 

реєстру тощо), – у разі створення юридичної 

особи, засновником (засновниками) якої є 

іноземна юридична особа; 

примірник оригіналу передавального акта – у 

разі створення юридичної особи в результаті 

злиття, перетворення. Справжність підписів на 

передавальному акті має бути засвідчена 

нотаріально (не поширюється на державний 

орган, орган місцевого самоврядування, 

громадське об’єднання, благодійну 

організацію); 

примірник оригіналу розподільчого балансу – у 

разі створення юридичної особи в результаті 

поділу або виділу. Справжність підписів на 

розподільчому балансі має бути засвідчена 

нотаріально (не поширюється на державний 

орган, орган місцевого самоврядування, 

громадське об’єднання, благодійну 

організацію); 

документи для державної реєстрації змін про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, 

визначені частиною четвертою цієї статті, – у 

разі створення юридичної особи в результаті 

виділу; 

документи для державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті 

злиття та поділу – у разі створення юридичної 

особи в результаті злиття та поділу. 

2. Для державної реєстрації створення 

юридичної особи – державного органу, 

місцевої ради, виконавчого комітету місцевої 

ради подаються: 

Форма 1 - Заява про державну реєстрацію 

створення юридичної особи, затверджена 

Наказом Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5). 

3. Для державної реєстрації створення 



юридичної особи – виконавчого органу 

місцевої ради (крім виконавчого комітету) 

подаються: 

Форма 1 - Заява про державну реєстрацію 

створення юридичної особи, затверджена 

Наказом Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5); 

акт місцевої ради про створення виконавчого 

органу; 

акт сільського (селищного, міського) голови 

про призначення керівника виконавчого 

органу. 

У разі подання документів представником 

додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що 

засвідчує його повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 



Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 



встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-порушено встановлений законом порядок 

створення юридичної особи; 

-невідповідність найменування юридичної 

особи вимогам закону; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Установчий документ юридичної особи в 

електронній формі, виготовлений шляхом 

сканування – у разі створення юридичної особи 

на підставі власного установчого документа. 



5. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ (статті 

14,15,16,17,26,27,28,36) від 15.05.2003 № 755-

IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 



зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 10 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

 Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація включення відомостей про  фізичну 

особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 



юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Заява про державну реєстрацію включення 

відомостей про фізичну особу – підприємця до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 



для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 



подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-порушено встановлений законом порядок 

створення юридичної особи; 

-невідповідність найменування юридичної 

особи вимогам закону; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Установчий документ юридичної особи в 

електронній формі, виготовлений шляхом 

сканування – у разі створення юридичної особи 

на підставі власного установчого документа. 

5. Повідомлення про відмову у державній 



реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“; 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330; 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557; 



5. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

    

         

 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 11 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 

особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Заява про державну реєстрацію включення 

відомостей про юридичну особу до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 



Представником юридичної особи додатково 

подається примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує його 

повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 



установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 



документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-порушено встановлений законом порядок 

створення юридичної особи; 

-невідповідність найменування юридичної 

особи вимогам закону; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Установчий документ юридичної особи в 

електронній формі, виготовлений шляхом 

сканування – у разі створення юридичної особи 

на підставі власного установчого документа. 

5. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 



їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“; 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330; 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557; 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 



пл.Героїв Майдану, 2 

Тел.(05358)32350 

 

 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 12 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Для державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу (крім місцевої ради, 

виконавчого комітету місцевої ради, 

виконавчого органу місцевої ради), подаються: 

-Форма 3 Заяви про державну реєстрацію змін 

до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та 

громадських формувань (затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5, із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства юстиції № 1924/5 від 15.06.2017); 

-примірник оригіналу рішення уповноваженого 



органу управління юридичної особи про зміни, 

що вносяться до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та 

громадських формувань, крім внесення змін до 

інформації про кінцевих бенефіціарних 

власників (контролерів) юридичної особи, у 

тому числі кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів) її засновника, якщо засновник – 

юридична особа, про місцезнаходження та про 

здійснення зв’язку з юридичною особою. 

Справжність підписів на рішенні повинна бути 

нотаріально засвідчена (не поширюється на 

державний орган, орган місцевого 

самоврядування, громадське об’єднання, 

благодійну організацію); 

-документ, що підтверджує реєстрацію 

іноземної особи в країні її місцезнаходження 

(витяг із торговельного, банківського, судового 

реєстру тощо), – у разі змін, пов’язаних із 

входженням до складу засновників юридичної 

особи іноземної юридичної особи;  

-документ про сплату адміністративного збору, 

крім внесення змін до інформації про 

здійснення зв’язку з юридичною особою; 

-установчий документ юридичної особи в новій 

редакції – у разі внесення змін, що містяться в 

установчому документі. Справжність підписів 

на установчому документі повинна бути 

нотаріально засвідчена (не поширюється на 

державний орган, орган місцевого 

самоврядування, громадське об’єднання, 

благодійну організацію); 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, що засвідчує повноваження 

представника засновника (учасника) юридичної 

особи – у разі участі представника засновника 

(учасника) юридичної особи у прийнятті 



рішення уповноваженим органом управління 

юридичної особи; 

-примірник оригіналу передавального акта – у 

разі внесення змін, пов’язаних із внесенням 

даних про юридичну особу, правонаступником 

якої є зареєстрована юридична особа. 

Справжність підписів на передавальному акті 

має бути засвідчена нотаріально (не 

поширюється на державний орган, орган 

місцевого самоврядування, громадське 

об’єднання, благодійну організацію); 

-примірник оригіналу рішення уповноваженого 

органу управління юридичної особи про вихід 

із складу засновників (учасників), та/або заява 

фізичної особи про вихід із складу засновників 

(учасників), справжність підпису на якій 

нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого 

документа про перехід чи передачу частки 

засновника (учасника) у статутному 

(складеному) капіталі (пайовому фонді) 

юридичної особи, та/або рішення 

уповноваженого органу управління юридичної 

особи про примусове виключення із складу 

засновників (учасників) юридичної особи або 

ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної 

особи, судове рішення про визнання фізичної 

особи безвісно відсутньою – у разі внесення 

змін, пов’язаних із зміною складу засновників 

(учасників) юридичної особи; 

-заява про обрання юридичною особою 

спрощеної системи оподаткування та/або 

реєстраційна заява про добровільну реєстрацію 

як платника податку на додану вартість, та/або 

заява про включення до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій за формами, 

затвердженими відповідно до законодавства, - 

за бажанням заявника у випадку внесення до 

установчих документів змін, які впливають на 

систему його оподаткування. 

2. Для державної реєстрації внесення змін до 

відомостей про юридичну особу – місцеву 



раду, виконавчий комітет місцевої ради, 

виконавчий орган місцевої ради подаються: ----

-Форма 3 Заяви про державну реєстрацію змін 

до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та 

громадських формувань (затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5, із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства юстиції № 1924/5 від 15.06.2017); 

-акт сільського (селищного, міського) голови 

про призначення керівника – у разі внесення 

змін про керівника виконавчого органу 

місцевої ради (крім виконавчого комітету).  

4. Для державної реєстрації рішення про виділ 

юридичної особи подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

рішення учасників або відповідного органу 

юридичної особи про виділ юридичної особи. У 

разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє паспорт громадянина України або 

тимчасове посвідчення громадянина України, 

або паспортний документ іноземця, або 

посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 



3.  

 

 

 

 

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги  

Платно: 0,3 від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (480 грн.) 

0,1 від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (160 грн.) – громадські 

об’єднання та благодійні організації за 

проведення державної реєстрації на протязі 24 

годин. 

Призначення платежу: плата за внесення змін 

до відомостей про юридичну особу. 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22010300 

Рахунок 31410501700573 

ЄДРПОУ 37958534 МФО 831019 

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань , а також плата за надання інших 

послуг, пов’язаних з державною реєстрацією 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

- (у подвійному розмірі для юридичних осіб) - 

960, 00 грн. - протягом 6 годин; 

- (у п’ятикратному розмірі для юридичних 

осіб ) 2400,00 грн.- протягом 2 годин. 

Призначення платежу: плата за скорочення 

термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22012900 

Рахунок 31415540700573 

ЄДРПОУ 37958534 

МФО 831019 

Примітка: адміністративний збір не 



справляється за державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, фізичну 

особу–підприємця та громадське формування, 

що не має статусу юридичної особи, у тому 

числі змін до установчих документів, 

пов’язаних із приведенням у відповідність до 

законів України у строк, визначений цими 

законами. 

  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 



ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-порушено встановлений законом порядок 

створення юридичної особи; 

-невідповідність найменування юридичної 

особи вимогам закону; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 



юридичної особи в результаті її ліквідації. 

6.  

 

 

 

 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Установчий документ юридичної особи в 

електронній формі, виготовлений шляхом 

сканування – у разі внесення змін до 

установчого документа. 

5. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 



послуги  2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

6. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 



 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 13 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу- 

підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Форма 11 Заяви про державну реєстрацію 

змін до відомостей про фізичну особу-

підприємця, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі (затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5, із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства юстиції № 1924/5 від 15.06.2017). 

2. Документ про сплату адміністративного 

збору – у випадку державної реєстрації змін 

відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або 

місцезнаходження фізичної особи–підприємця. 

3. Копія довідки про зміну реєстраційного 

номера облікової картки - у разі внесення змін, 

пов’язаних із зміною реєстраційного номера 

облікової картки платника податків.  

4. Копія першої сторінки паспорта та сторінки з 

відміткою про наявність права здійснювати 

будь-які платежі за серією та номером паспорта 

- у разі внесення змін, пов’язаних із зміною 

серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного 



номера облікової картки платника податків, 

повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта.  

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання.  

У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього 

представника містяться в ЄДР, представником 

подається примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує її 

повноваження. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Платно: 

0,1 від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (160 грн.) 

Призначення платежу: державна реєстрацію 

змін відомостей про ПІБ або 

місцезнаходження фізичної особи – підприємця 

Пирятинське УК/отг.м.Пирятин/22010300 

Рахунок 31410501700573 

ЄДРПОУ 37958534  

МФО 831019 

Примітка: адміністративний збір не 

справляється за державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, фізичну 

особу–підприємця та громадське формування, 

що не має статусу юридичної особи, у тому 

числі змін до установчих документів, 

пов’язаних із приведенням у відповідність до 

законів України у строк, визначений цими 



законами. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 



ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-порушено встановлений законом порядок 

створення юридичної особи; 

-невідповідність найменування юридичної 

особи вимогам закону; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації. 



6.  

 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 



Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 14 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 



Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі власного установчого 

документа (крім громадського формування) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Форма 2 Заява про державну реєстрацію 

переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі власного установчого документа або 

модельного статуту, затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.11.2016    

№ 3268/5). 

2. Примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) рішення уповноваженого 

органу управління юридичної особи про 

перехід на діяльність на підставі власного 

установчого документа та затвердження 

установчого документа.  

3. Установчий документ юридичної особи.  

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3. 

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 



4.  Строк надання адміністративної 

послуги  

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги  

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 



юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Установчий документ юридичної особи в 

електронній формі, виготовлений шляхом 

сканування. 

5. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 



 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 



зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

6. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 15 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування) 



  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Форма 2 Заява про державну реєстрацію 

переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі власного установчого документа або 

модельного статуту, затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5. 

2. Примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) рішення уповноваженого 

органу управління юридичної особи про 

перехід на діяльність на підставі модельного 

статуту. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3. 

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

 

 

 

  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги  

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

 

 

 

 

 

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги  

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 



-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України. 

 

6.  

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань.2. Виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань в 

електронній формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 



громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 16 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 



Субота – з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Форма 6 - Заява про державну реєстрацію 

припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи, затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.11.2016   

№ 3268/5). 

У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно. 

  

 

4. 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів та відмови у державній реєстрації 

протягом 24 годин після надходження 

документів, крім вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 



наданні адміністративної 

послуги  

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 



Результат надання 

адміністративної послуги 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

 

8. 

 

 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 



підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

6. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 17 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  



Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням 

 1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Форма 12 - Заява про державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням, 

затверджена Наказом Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5); 

У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

У разі державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця у зв’язку з її смертю, визнанням її 

безвісно відсутньою або оголошенням 

померлою подається: 

ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної 

особи, судове рішення про визнання фізичної 

особи безвісно відсутньою. 



2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів та відмови у державній реєстрації 

протягом 24 годин після надходження 

документів, крім вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

Перелік підстав для зупинення розгляду 

документів, поданих для державної реєстрації: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань“, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських  формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 



послуги  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

Перелік підстав для відмови у державній 

реєстрації: 

-документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони у 

проведенні реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку. 

6.  

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 



3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

         

  
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 18 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 

її реорганізації 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Для державної реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи подається: 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення учасників юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи, а у 

випадках, передбачених законом, – рішення 

відповідного державного органу про 

припинення юридичної особи; 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, яким затверджено 

персональний склад комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 

або ліквідатора, реєстраційні номери облікових 

карток платників податків (або відомості про 

серію та номер паспорта – для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта), строк заявлення кредиторами своїх 

вимог, – у разі відсутності зазначених 

відомостей у рішенні учасників юридичної 

особи або відповідного органу юридичної осо- 



би, а у випадках, передбачених законом, – у 

рішенні відповідного державного органу про 

припинення юридичної особи; 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, що засвідчує повноваження 

представника засновника (учасника) юридичної 

особи – у разі участі представника засновника 

(учасника) юридичної особи у прийнятті 

рішення уповноваженим органом управління 

юридичної особи. 

2. Для державної реєстрації рішення про 

припинення банку у зв’язку з прийняттям 

рішення про відкликання банківської ліцензії та 

ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб подаються:  

-копія рішення Національного банку України 

про відкликання банківської ліцензії та 

ліквідацію банку;  

-копія рішення Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб про призначення уповноваженої 

особи Фонду. 

3. Для державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її реорганізації 

після закінчення процедури припинення, але не 

раніше закінчення строку заявлення вимог 

кредиторами, подаються такі документи: 

-Форма 8- заява про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації, затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від18.11.2016 № 

3268/5);  

-примірник оригіналу розподільчого балансу – 

у разі припинення юридичної особи в 

результаті поділу або виділу.  

Справжність підписів повинна бути 

нотаріально засвідчена (не поширюється на 

державний орган, орган місцевого 

самоврядування, громадське об’єднання, 

благодійну організацію);  

-примірник оригіналу передавального акта – у 

разі припинення юридичної особи в результаті 

перетворення, злиття або приєднання. 

Справжність підписів повинна бути 



нотаріально засвідчена (не поширюється на 

державний орган, орган місцевого 

самоврядування, громадське об’єднання, 

благодійну організацію);  

-довідка архівної установи про прийняття 

документів, що відповідно до закону 

підлягають довгостроковому зберіганню, – у 

разі припинення юридичної особи в результаті 

поділу, злиття або приєднання;  

-документи для державної реєстрації створення 

юридичної особи, визначені частиною першою 

статті 17 Закону України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань“, – у 

разі припинення юридичної особи в результаті 

перетворення;  

-документи для державної реєстрації змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, визначені частиною 

четвертою статті 17 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“, – у разі припинення юридичної 

особи в результаті приєднання.  

Державна реєстрація при реорганізації органів 

місцевого самоврядування як юридичних осіб 

після добровільного об’єднання територіальних 

громад здійснюється з урахуванням 

особливостей, передбачених Законом України 

„Про добровільне об’єднання територіальних 

громад“.  

У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 



посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги  

Безоплатно. 

  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень: 

-документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи для державної реєстрації 

припинення юридичної особи подані: 

раніше строку, встановленого Законом України 

„Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 



формувань“  

у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб та громадських формувань відсутній запис 

про державну реєстрацію юридичної особи, 

утвореної шляхом реорганізації в результаті 

злиття, приєднання, поділу або перетворення; 

щодо акціонерного товариства, стосовно якого 

надійшли відомості про наявність не скасованої 

реєстрації випуску акцій; 

щодо юридичної особи – емітента цінних 

паперів, стосовно якої надійшли відомості про 

наявність не скасованих випусків цінних 

паперів; 

щодо юридичної особи, що реорганізується, 

стосовно якої надійшли відомості про наявність 

заборгованості із сплати податків і зборів 

та/або про наявність заборгованості із сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та відсутній 

узгоджений план реорганізації юридичної 

особи; 

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 

відомості про наявність заборгованості із 

сплати 

страхових коштів до Пенсійного фонду 

України та фондів соціального страхування; 

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 

відомості про відкрите виконавче провадження; 

щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито 

провадження у справі про банкрутство. 

6.  

 

 

 

 

 

 

Результат надання 

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 



адміністративної послуги  за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 



сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 19 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 

її ліквідації 



  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Для державної реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи подається: 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення учасників юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи, а у 

випадках, передбачених законом, – рішення 

відповідного державного органу про 

припинення юридичної особи; 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, яким затверджено 

персональний склад комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 

або ліквідатора, реєстраційні номери облікових 

карток платників податків (або відомості про 

серію та номер паспорта – для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта), строк заявлення кредиторами своїх 

вимог, – у разі відсутності зазначених 

відомостей у рішенні учасників юридичної 

особи або відповідного органу юридичної осо- 

би, а у випадках, передбачених законом, – у 

рішенні відповідного державного органу про 

припинення юридичної особи; 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, що засвідчує повноваження 

представника засновника (учасника) юридичної 

особи – у разі участі представника засновника 

(учасника) юридичної особи у прийнятті 

рішення уповноваженим органом управління 

юридичної особи. 

2. Для державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації (крім 

місцевої ради, виконавчого комітету місцевої 

ради, виконавчого органу місцевої ради) 

подаються: 

-Форма 7 - заява про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації, затверджена Наказом Міністерства 

юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5; 



-довідка архівної установи про прийняття 

документів, що відповідно до закону 

підлягають довгостроковому зберіганню. 

Для державної реєстрації припинення 

юридичної особи – місцевої ради, виконавчого 

комітету місцевої ради, виконавчого органу 

місцевої ради подається заява про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації. 

Для державної реєстрації припинення банку у 

зв’язку з прийняттям рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку 

подається рішення Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб про затвердження звіту про 

завершення ліквідації банку. 

У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги  

Безоплатно. 

 

 

  

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 



4. годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 



відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень: 

-документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи для державної реєстрації 

припинення юридичної особи подані: 

раніше строку, встановленого Законом України 

„Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“  

у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб та громадських формувань відсутній запис 

про державну реєстрацію юридичної особи, 

утвореної шляхом реорганізації в результаті 

злиття, приєднання, поділу або перетворення; 

щодо акціонерного товариства, стосовно якого 

надійшли відомості про наявність не скасованої 

реєстрації випуску акцій; 

щодо юридичної особи – емітента цінних 

паперів, стосовно якої надійшли відомості про 

наявність не скасованих випусків цінних 

паперів; 

щодо юридичної особи, що реорганізується, 



стосовно якої надійшли відомості про наявність 

заборгованості із сплати податків і зборів 

та/або про наявність заборгованості із сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та відсутній 

узгоджений план реорганізації юридичної 

особи; 

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 

відомості про наявність заборгованості із 

сплати 

страхових коштів до Пенсійного фонду 

України та фондів соціального страхування; 

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 

відомості про відкрите виконавче провадження; 

щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито 

провадження у справі про банкрутство. 

6.  

 

 

 

 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 



їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626. 



9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

        

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 20 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

 

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) рішення учасників або 

відповідного органу юридичної особи про виділ 

юридичної особи. 

2. Примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує 

повноваження представника засновника 

(учасника) юридичної особи – у разі участі 

представника засновника (учасника) юридичної 

особи у прийнятті рішення уповноваженим 

органом управління юридичної особи. 

У разі подання документів, крім випадку, коли 



відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги  

Безоплатно. 

  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 



 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень: 

-документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 



про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України. 

6.  

 

 

 

 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

 

 

 

8. 

 

 

 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 



надання адміністративної  

послуги  

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

         

  
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 21 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 Для державної реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи подається: 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення учасників юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи, а у 

випадках, передбачених законом, – рішення 

відповідного державного органу про 

припинення юридичної особи; 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, яким затверджено 

персональний склад комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 

або ліквідатора, реєстраційні номери облікових 

карток платників податків (або відомості про 

серію та номер паспорта – для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку в паспорті про право 

здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта), строк заявлення кредиторами своїх 

вимог, – у разі відсутності зазначених 

відомостей у рішенні учасників юридичної 



особи або відповідного органу юридичної осо- 

би, а у випадках, передбачених законом, – у 

рішенні відповідного державного органу про 

припинення юридичної особи; 

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, що засвідчує повноваження 

представника засновника (учасника) юридичної 

особи – у разі участі представника засновника 

(учасника) юридичної особи у прийнятті 

рішення уповноваженим органом управління 

юридичної особи. 

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 

проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги  

Безоплатно. 

  

 

 

 

4.  

 

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

 

 

 

 

Підставами для зупинення розгляду 

документів, поданих для державної 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 



повноважень: 

-документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України. 

6.  

 

 

 

 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 



 

 

 

8. 

 

 

 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 

№755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

         

  
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 22 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00  

Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1.Форма 4 - Заява про державну реєстрацію 

створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи, затверджена Наказом 

Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5. 

2. Примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) рішення уповноваженого 

органу управління юридичної особи про 

створення відокремленого підрозділу. 

3. Примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує 

повноваження представника засновника 

(учасника) юридичної особи – у разі участі 

представника засновника (учасника) юридичної 

особи у прийнятті рішення уповноваженим 

органом управління юридичної особи. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно. 

  

 

 

4.  

 

 

 

Строк надання адміністративної 

послуги  

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів та відмови у державній реєстрації 

протягом 24 годин після надходження 

документів, крім вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 



 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-порушено встановлений законом порядок 

створення юридичної особи; 

-невідповідність найменування юридичної 

особи вимогам закону; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації. 

6.  

 

 

 

 

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 



 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань та установчий 

документ юридичної особи) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 



4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

6. Наказ Міністерства юстиції України від 

05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог 

до написання найменування юридичної особи, 

її відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за № 367/20680. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 

 

    

         

  
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 23 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця – з 08-00 до 17-00 

Субота – з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати 

підприємцем 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Форма 10 - Заява про державну реєстрацію 

фізичної особи підприємцем, затверджена 

Наказом Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5);  

заява про обрання фізичною особою спрощеної 

системи оподаткування та/або реєстраційна 

заява про добровільну реєстрацію як платника 

податку на додану вартість за формою, 

затвердженою центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної податкової і митної політики, – за 

бажанням заявника;  

нотаріально засвідчена письмова згода батьків 

(усиновлювачів) або піклувальника чи органу 

опіки та піклування – для фізичної особи, яка 

досягла шістнадцяти років і має бажання 

займатися підприємницькою діяльністю, але не 

має повної цивільної дієздатності.  

Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, 

або посвідчення особи без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове 



проживання.  

У разі подання документів представником 

додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що 

засвідчує його повноваження.  

*Фізична особа, яка через свої релігійні або 

інші переконання відмовилася від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, офіційно повідомила про це 

відповідні державні органи, повинна особисто 

пред'явити державному реєстратору паспорт 

громадянина України або паспортний документ 

іноземця з відповідним записом в 

електронному безконтактному носії. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або поштовим 

відправленням. 

2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації протягом 24 

годин після надходження документів, крім 

вихідних та святкових днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх подання 

5.  

 

 

 

 

 

Підставами для зупинення розгляду 

документів, 

поданих для державної реєстрації, є: 

-подання документів або відомостей, 

визначених Законом України Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, не в 



 

 

 

 

 

 

 

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

повному обсязі; 

-невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

-невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань; 

-невідповідність відомостей, зазначених у доку- 

ментах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

-невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“; 

-подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

-у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань містяться відомості 

про судове рішення щодо заборони проведення 



реєстраційної дії; 

-не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

-документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

-порушено встановлений законом порядок 

створення юридичної особи; 

-невідповідність найменування юридичної 

особи вимогам закону; 

-щодо засновника (учасника) юридичної особи, 

що створюється, проведено державну 

реєстрацію рішення про припинення 

юридичної особи в результаті її ліквідації. 

6.  

 

 

 

 

 

 

Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань в електронній 

формі. 

3. Видача за бажанням заявника виписки з 

Єдиного державного реєстру у паперовій формі 

за результатом проведеної реєстраційної дії (у 

разі подання заяви про державну реєстрацію в 

паперовій формі). 

4. Повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови. 

7.  

 

 

 

 

Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається (надсилаються поштовим 

відправленням з описом вкладення) заявнику. 

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань) оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для 

їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 



повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань“ від 15.05.2003 № 

755-IV. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“. 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної 

особи“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 09.02.2016 за №200/28330. 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 

23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557. 

5. Наказ Міністерства юстиції України від 

15.06.2017 року № 1924/5 „Про внесення змін 

до деяких форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань“ 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 червня 2017 р. за № 758/30626 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)32350 



 

    

         

  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 24 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

 

Реєстрація місця проживання фізичних осіб 

 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява. 

2. Оригінал(и)   та ксерокопія(ї) паспорта(ів) 

3. Письмова згода від заявника (власника, 

співвласника) житла та членів його сім’ї на збір 

та обробку персональних даних. 

4. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) свідоцтва(в) про 

народження  неповнолітніх дітей. 

5. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про право 

власності на нерухоме  майно(житло) чи 

договір  купівлі-продажу  на квартиру 

(будинок), договір  дарування   на  квартиру 

(будинок) (у разі наявності в приватній власності  

квартири, будинку). 

6. Військовий квиток або посвідчення про 

приписку (для громадян, які підлягають взяттю 

на військовий облік або перебувають на 

військовому обліку). 



7. Згода на обробку персональних даних. 

8. Квитанція про сплату адміністративного 

збору (у разі реєстрації місця проживання 

одночасно із зняттям з попереднього місця 

проживання адміністративний збір стягується 

лише за одну послугу) 

 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Розмір плати за надання послуги: 

0,0085 розміру адміністративних зборів до 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

-  у разі звернення особи протягом 

встановленого строку 

0,0255 розміру адміністративних зборів до 

прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб – у разі звернення особи з порушенням 

встановленого строку 

Оплата послуги здійснюється шляхом 

попереднього перерахування коштів через 

банки. 

Держмито за зняття з реєстрації місця 

проживання. 

Пирятинський УК/м. Пирятин/22090400 

Рахунок 31416538700573 

ЗКПО 37958534 МФО 831019 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

1 робочий день (день подання документів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Надання послуги 



Відмова  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні“, 

Постанова КМУ „Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру“, 

Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб в Україні та зразків 

необхідних для цього документів“ 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32350 

 

 

    

         

  

  



Додаток 6  

до Правил 

Органу реєстрації 

____________________________________________ 

(найменування органу реєстрації) 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи (представника), 

____________________________________________ 

дата і місце народження, громадянство/підданство) 

ЗАЯВА  

про реєстрацію місця проживання 

 
Прошу зареєструвати моє місце проживання/місце проживання особи, чиї інтереси я 

представляю (необхідне підкреслити) 

прізвище ____________________________________________________________________ 

ім’я ________________________________________________________________________ 

по батькові __________________________________________________________________ 

дата і місце народження _______________________________________________________ 

громадянство/підданство ______________________________________________________ 

за адресою __________________________________________________________________ 

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної 

________________________________________________________________________________ 
 установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини, за 

________________________________________________________________________________ 
якою реєструється місце проживання) 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 

________________________________________________________________________________ 

Документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання особи 

________________________________________________________________________________ 
(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав) 

________________________________________________________________________________ 

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю 

________________________________________________________________________________ 
(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав, 

________________________________________________________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*) 

 

_____ _______________ 20 __ р.       ___________________ 
(підпис) 

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору. 



Підстава для реєстрації місця проживання особи - документи, що  

підтверджують (необхідне заповнити) 

1. Право на проживання в житлі (заповнюється при реєстрації за  

адресою житла) __________________________________________________________________ 
(ордер, свідоцтво про право власності, договір найму  

 (піднайму, оренди), або інші документи) 

2. Згода власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів 

його сім’ї на реєстрацію місця проживання особи у разі відсутності документів, що 

підтверджують право на проживання в житлі _________________________________________ 

(згоден/не згоден) 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи/осіб, що надає/надають згоду, вид документа, 

________________________________________________________________________________ 
що засвідчує особу, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав) 

_____ ___________ 20 ___ р. 

3. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі 

соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою 

відповідної установи/закладу) 

________________________________________________________________________________ 
(посвідчення про взяття особи на облік у закладі або установі, 

________________________________________________________________________________ 
довідка про прийняття на обслуговування, реквізити) 

4. Проходження служби у військовій частині (заповнюється при реєстрації за адресою 

військової частини) ______________________________________________________________ 
(реквізити довідки, виданої 

________________________________________________________________________________ 
командиром військової частини) 

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив 

________________________________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи) 

 

М.П.    _____ ___________ 20 ___ р. 

 

У реєстрації місця проживання відмовлено _____ ________________ 20 ___ р. 

________________________________________________________________________________  

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та  

ініціали працівника, що прийняв рішення) 

________________________________________________________________________________ 
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання) 

________________________________________________________________________________ 

Місце проживання зареєстровано _______ ___________________ 20 ___ р. 

________________________________________________________________________________ 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали  

працівника, що здійснив реєстрацію) 



__________  
            *Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 25 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Реєстрація фізичних осіб за посвідкою на постійне  

місце проживання 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява. 

2. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) посвідки(ок). 

3. Письмова згода від заявника (власника, 

співвласника) житла та членів його сім’ї на збір 

та обробку персональних даних. 

4. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) свідоцтва(в) про 

народження  неповнолітніх дітей 

(реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи 

особами без громадянства, здійснюється за умови 

внесення даних про дітей до посвідки на постійне або 

тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про 

народження) 

5. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про право 

власності на нерухоме  майно(житло) чи 

договір  купівлі-продажу  на квартиру 

(будинок), договір  дарування   на  квартиру 

(будинок) (у разі наявності в приватній власності  

квартири, будинку). 

6. Згода на обробку персональних даних. 

7.Квитанція про сплату адміністративного 

збору (у разі реєстрації місця проживання 



одночасно із зняттям з попереднього місця 

проживання адміністративний збір стягується 

лише за одну послугу) 

 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Розмір плати за надання послуги: 

0,0085 розміру адміністративних зборів до 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

-  у разі звернення особи протягом 

встановленого строку 

0,0255 розміру адміністративних зборів до 

прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб – у разі звернення особи з порушенням 

встановленого строку 

Оплата послуги здійснюється шляхом 

попереднього перерахування коштів через 

банки. 

Держмито за зняття з реєстрації місця 

проживання. 

Пирятинський УК/м. Пирятин/22090400 

Рахунок 31416538700573 

ЗКПО 37958534 МФО 831019 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

1 робочий день (день подання документів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Надання послуги 

Відмова  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника) 



8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні“, 

Постанова КМУ „Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру“, 

Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб в Україні та зразків 

необхідних для цього документів“ 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32350 

 

 

    

         

  

  



Додаток 6  

до Правил 

Органу реєстрації 

____________________________________________ 

(найменування органу реєстрації) 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові особи (представника), 

____________________________________________ 

дата і місце народження, громадянство/підданство) 

ЗАЯВА  

про реєстрацію місця проживання 

 
Прошу зареєструвати моє місце проживання/місце проживання особи, чиї інтереси я 

представляю (необхідне підкреслити) 

прізвище ____________________________________________________________________ 

ім’я ________________________________________________________________________ 

по батькові __________________________________________________________________ 

дата і місце народження _______________________________________________________ 

громадянство/підданство ______________________________________________________ 

за адресою __________________________________________________________________ 

(адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної 

________________________________________________________________________________ 
 установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини, за 

________________________________________________________________________________ 
якою реєструється місце проживання) 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 

________________________________________________________________________________ 

Документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання особи 

________________________________________________________________________________ 
(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав) 

________________________________________________________________________________ 

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю 

________________________________________________________________________________ 
(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав, 

________________________________________________________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*) 

 

_____ _______________ 20 __ р.       ___________________ 
(підпис) 

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору. 



Підстава для реєстрації місця проживання особи - документи, що  

підтверджують (необхідне заповнити) 

1. Право на проживання в житлі (заповнюється при реєстрації за  

адресою житла) __________________________________________________________________ 
(ордер, свідоцтво про право власності, договір найму  

 (піднайму, оренди), або інші документи) 

2. Згода власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів 

його сім’ї на реєстрацію місця проживання особи у разі відсутності документів, що 

підтверджують право на проживання в житлі _________________________________________ 

(згоден/не згоден) 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи/осіб, що надає/надають згоду, вид документа, 

________________________________________________________________________________ 
що засвідчує особу, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав) 

_____ ___________ 20 ___ р. 

3. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі 

соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою 

відповідної установи/закладу) 

________________________________________________________________________________ 
(посвідчення про взяття особи на облік у закладі або установі, 

________________________________________________________________________________ 
довідка про прийняття на обслуговування, реквізити) 

4. Проходження служби у військовій частині (заповнюється при реєстрації за адресою 

військової частини) ______________________________________________________________ 
(реквізити довідки, виданої 

________________________________________________________________________________ 
командиром військової частини) 

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив 

________________________________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи) 

 

М.П.    _____ ___________ 20 ___ р. 

 

У реєстрації місця проживання відмовлено _____ ________________ 20 ___ р. 

________________________________________________________________________________  

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та  

ініціали працівника, що прийняв рішення) 

________________________________________________________________________________ 
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання) 

________________________________________________________________________________ 

Місце проживання зареєстровано _______ ___________________ 20 ___ р. 

________________________________________________________________________________ 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали  

працівника, що здійснив реєстрацію) 



__________  
            *Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 26 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

  

 Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява. 

2. Оригінал(и)   та ксерокопія(ї) паспорта(ів) 

3. Письмова згода від заявника (власника, 

співвласника) житла та членів його сім’ї на збір 

та обробку персональних даних. 

4. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) свідоцтва(в) про 

народження  неповнолітніх дітей. 

6. Військовий квиток або посвідчення про 

приписку (для громадян, які підлягають взяттю 

на військовий облік або перебувають на 

військовому обліку). 

7. Згода на обробку персональних даних. 

8.Квитанція про сплату адміністративного 

збору (у разі реєстрації місця проживання 

одночасно із зняттям з попереднього місця 

проживання адміністративний збір стягується 

лише за одну послугу) 

 



2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Розмір плати за надання послуги: 

0,0085 розміру адміністративних зборів до 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

Оплата послуги здійснюється шляхом 

попереднього перерахування коштів через 

банки. 

Держмито за зняття з реєстрації місця 

проживання. 

Пирятинський УК/м. Пирятин/22090400 

Рахунок 31416538700573 

ЗКПО 37958534 МФО 831019 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

1 робочий день (день подання документів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Надання послуги 

Відмова  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні“ 

Постанова КБУ „Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру“ 

Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб в Україні та зразків 

необхідних для цього документів“ 



 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32350 

 

    

         

  

  

Додаток 11 

до Правил 

 

Органу реєстрації 

____________________________________________ 
(найменування органу реєстрації) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові особи (представника), 

____________________________________________ 
дата і місце народження, громадянство/підданство) 



ЗАЯВА  

про зняття з реєстрації місця проживання 

Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї 

інтереси я представляю (необхідне підкреслити) 

прізвище ____________________________________________________________________ 

ім’я ________________________________________________________________________ 

по батькові __________________________________________________________________ 

дата і місце народження _______________________________________________________ 

громадянство/підданство ______________________________________________________ 

у зв’язку з вибуттям: 

за адресою _________________________________________________________________ 
(адреса майбутнього місця проживання або адреса (місцезнаходження) 

___________________________________________________________________________ 
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального 

___________________________________________________________________________ 
захисту або військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи) 

на постійне проживання до ____________________________________________________ 
(назва країни) 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 

____________________________________________________________________________ 

Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання особи 

________________________________________________________________________________ 
(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав) 

________________________________________________________________________________ 

Свідоцтво про народження (подається у разі реєстрації місця проживання дітей до 16 років) 

__________________________________________________________________________ 
(серія, номер, дата видачі, 

________________________________________________________________________________ 
найменування органу, який його видав) 

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю 

_____________________________________________________________________________ 
(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав, 

________________________________________________________________________________ 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*) 

_____ ________________ 20 __ р.                                                         ___________________ 
        (підпис) 

Я, _____________________________________________, який є законним представником 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

____________________________________________________, даю згоду на зняття з реєстрації 
(прізвище, ім’я та по батькові особи) 

місця її проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників зняття з 

реєстрації здійснюється за згодою інших представників). 

 

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив 

____________________________________________________________________________ 
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи) 

 

М.П.                        _____ ___________ 20 ___ р. 

 



У знятті з реєстрації місця проживання відмовлено ___ ____________ 20 __ р. 

________________________________________________________________________________ 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та 

________________________________________________________________________________ 
ініціали працівника, що здійснив реєстрацію) 

________________________________________________________________________________  
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання) 

 

Місце проживання знято з реєстрації _____ ________________ 20 ___ р. 

________________________________________________________________________________ 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище 

________________________________________________________________________________ 
та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію) 

__________  
        * Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 
 

 



     

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 27 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

 

Зняття з реєстрації місця проживання померлої особи 

 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Оригінал(и) свідоцтва(в) про смерть. 

2. Будинкова книга (за наявності) 

2.  

Порядок та спосіб їх подання  

 

 

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безоплатно 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

1 робочий день (день подання документів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Надання послуги 

Відмова  

7.  Способи отримання відповіді Видається заявнику (уповноваженій особі 



(результату)  заявника) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні“, 

Постанова КМУ „Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру“, 

Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб в Україні та зразків 

необхідних для цього документів“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32350 

 

 

  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 28 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Видача довідки про реєстрацію місця проживання  

фізичних осіб 

  

1. 

  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 

1. Паспорт заявника 

2. Свідоцтво про народження дитини (для 

неповнолітніх) 

3. Домова книга  

2.  

Порядок та спосіб їх подання  

 

 

 

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

 

Платність (безоплатність) 

послуги 
Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Оперативно в день подання 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Подання документів не в повному обсязі.  

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Довідка про реєстрацію місця проживання 

фізичних осіб 



7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 

 

 

 

 Постанова КМУ „Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру“ 

Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб в Україні та 

зразків необхідних для цього документів“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32350 

 

 

    

                                                                                                                                                                    Додаток 13  

                                                                                                                                         до Правил 

ДОВІДКА  

про реєстрацію місця проживання особи 

За відомостями _______________________________________________________________ 
(назва органу реєстрації) 

місце проживання  

прізвище _______________________________________________________________________ 

ім’я ____________________________________________________________________________ 

по батькові ______________________________________________________________________ 

дата і місце народження ___________________________________________________________ 

громадянство/підданство __________________________________________________________ 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 

________________________________________________________________________________ 

зареєстроване за адресою _________________________________________________________ 
(адреса житла або адреса (місцезнаходження) 

________________________________________________________________________________ 
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту 

________________________________________________________________________________ 
або військової частини, за якою реєструється місце проживання) 



з ____ ___________ 20 __ р. по ____ ____________ 20 __ р./по теперішній час  

(необхідне зазначити). 

 

М.П. 

_____________                    __________________________________ 
       (підпис)     (посада, прізвище та ініціали) 

__________ 

* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 

 

 
     

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 29 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

 

Зміна назви вулиці реєстрації фізичних осіб 

 

  

1.  

 

 

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 

1. Письмова заява. 

2. Оригінал(и) паспорта(ів) 

 

2.  

 

Порядок та спосіб їх подання  

 

 

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безоплатно 

  Строк надання адміністративної 

послуги  

1 робочий день (день подання документів) 



4.  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Надання послуги 

Відмова  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні“, 

Постанова КМУ „Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру“, 

Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб в Україні та зразків 

необхідних для цього документів“ 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2                                           

Тел. (05358) 32350 

 



 

 

ЗАЯВА  

 

 Прошу внести зміни  в паспортні дані у зв’язку із заміною назви вулиці 

(провулку) 

________________________________________________________________  

 

  

Я, ______________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги 

 

 

  

  

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Місце проживання: 

вул. (пр.)_____________________________ 

_____________________буд.____ кв._____ 

м. Пирятин 

 

Тел. _________________________________ 

 

 



„____“ _______________ 20___ р.                                 _______________ 

                                         (підпис) 

  

 

 

 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 30 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  



Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Паспорт заявника 

2. Свідоцтво про народження дитини (для 

неповнолітніх) 

3. Домова книга  

2.  

Порядок та спосіб їх подання  

 

 

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Оперативно в день подання. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Довідка про зняття з реєстрації місця 

проживання фізичних осіб 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 

 

 Постанова КБУ „Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру“ 

Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

реєстрації місця проживання та місця 

перебування фізичних осіб в Україні та 

зразків необхідних для цього документів“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ державної реєстрації виконкому 

Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

тел.(факс) (05358) 32350 

 



Додаток 16  

до Правил 

 

 

ДОВІДКА  

про зняття з реєстрації місця проживання 

За відомостями _____________________________________________________________ 
(назва органу реєстрації) 

_______________________________________________________________________________ 

місце проживання 

прізвище _______________________________________________________________________ 

ім’я ____________________________________________________________________________ 

по батькові ______________________________________________________________________ 

дата і місце народження ___________________________________________________________ 

громадянство/підданство __________________________________________________________ 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 
_______________________________________________________________________________ 

знято з реєстрації за адресою ______________________________________________________ 
(адреса місця проживання або адреса (місцезнаходження) 

_______________________________________________________________________________ 
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту 

_______________________________________________________________________________ 
або військової частини, за якою зареєстровано місце проживання особи) 

у зв’язку із: 

вибуттям до нового місця проживання ___________________________________________ 

виїздом на постійне проживання до _____________________________________________ 
(назва країни) 

з ____ _________ 20 __ р. 

за __________________________________________________________________________ 
(вид, серія, номер документа; унікальний номер запису в Єдиному 

____________________________________________________________________________ 
державному демографічному реєстрі*, яким органом оформлений, дата видачі) 

Довідку видав    _______________ _________________________________ 
                                        (підпис)    (посада, прізвище, ініціали) 

М.П.  ____ ______________ 20 __ року 

__________ 
* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 

  



   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

 КАРТКА   

 № 31 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

 Державна реєстрація створення громадського об’єднання  

  

  

1.  

Перелік документів, необхідних 
для отримання   

адміністративної послуги  

1. Заява про державну реєстрацію створення 
юридичної особи. У заяві про державну 

реєстрацію створення юридичної особи, 
утвореної в результаті поділу, додатково 

зазначаються відомості про відокремлені 
підрозділи в частині їх належності до 

юридичної особи – правонаступника; заява про 
включення до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій за формою, затвердженою 

відповідно до законодавства, – за бажанням 
заявника*;  

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену 
копію) рішення засновників про створення 
юридичної особи; реєстр осіб (громадян), які 

брали участь в установчому з’їзді (конференції, 
зборах);   

- відомості про керівні органи громадського 
формування (ім’я, дата народження керівника, 

членів інших керівних органів, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків (за 
наявності), посада, контактний номер телефону 

та інші засоби зв’язку), відомості про особу 
(осіб), яка має право представляти громадське 

формування для здійснення реєстраційних дій 
(ім’я, дата народження, контактний номер 

телефону та інші засоби зв’язку);   
- установчий документ юридичної особи; 
документ, що підтверджує реєстрацію 

іноземної особи у країні її місцезнаходження 
(витяг із торговельного, банківського, судового 

реєстру тощо),  



- у разі створення юридичної особи, 
засновником (засновниками) якої є іноземна 

юридична особа примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) передавального 

акту або розподільчого балансу – у разі 
створення юридичної особи в результаті 

перетворення, злиття або виділу;  
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) розподільчого балансу – у разі створення 

юридичної особи в результаті поділу;  
- документи для державної реєстрації змін про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, визначені частиною 
четвертою цієї статті, – у разі створення 

юридичної особи в результаті виділу. 

2. Документи для державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті злиття та поділу – у 

разі створення юридичної особи в результаті злиття 

та поділу. 

3. У разі подання документів представником 
додатково подається примірник оригіналу 
(нотаріально засвідчена копія) документа, що 
засвідчує його повноваження.  

4. Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, або 

тимчасове посвідчення громадянина України, або 

паспортний документ іноземця, або посвідчення 

особи без громадянства, або посвідку на постійне 

або тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

1. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим відправленням.  
2. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів.  

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  
Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

Державна реєстрація проводиться за відсутності 
підстав для зупинення розгляду документів та 
відмови у державній реєстрації не пізніше 3 
робочих днів з дати подання документів для 
державної реєстрації.  

Строк розгляду документів може бути 
продовжений суб’єктом державної реєстрації за 
необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.  

Зупинення розгляду документів здійснюється у 
строк, встановлений для державної реєстрації.  

    Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 



календарних днів з дати їх подання.  

5.  

Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної  

послуги  

1.   Подання документів або відомостей, 
визначених Законом України „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань“, не в 
повному обсязі. 

2. Невідповідність документів вимогам, 
установленим статтею 15 Закону України „Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань“. 

3. Невідповідність відомостей, зазначених у 

заяві про державну реєстрацію, відомостям, 
зазначеним у документах, поданих для державної 

реєстрації, або відомостям, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань; невідповідність відомостей, зазначених 
у документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань.  
4. Невідповідність реєстраційного номера 
облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті 
про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта) відомостям, наданим 

відповідно до статті 13 Закону України „Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань“. 
5. Подання документів з порушенням 
встановленого законодавством строку для їх 

подання. 



6.  
Результат надання  

адміністративної послуги  

Внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань; рішення 
про проведення державної реєстрації; виписка з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань; установчий документ юридичної особи 
в електронній формі, виготовлений шляхом 
сканування;      рішення та повідомлення про 
відмову у державній реєстрації із зазначенням 
виключного переліку підстав для відмови.  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Результати надання адміністративної послуги у 
сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань та установчий документ юридичної 
особи) в електронній формі оприлюднюються на 
порталі електронних сервісів та доступні для їх 
пошуку за кодом доступу.  

За бажанням заявника з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань надається 

виписка у паперовій формі з проставленням 

підпису та печатки державного реєстратора та 

печатки, визначеної Законом України «Про 

нотаріат» (у випадку, якщо державним 

реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви 

про державну реєстрацію у паперовій формі.    У 

разі відмови у державній реєстрації документи, 

подані для державної реєстрації, повертаються 

(видаються, надсилаються поштовим 

відправленням) заявнику не пізніше наступного 

робочого дня з дня надходження від заявника 

заяви про їх повернення. 



8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 „Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги“;    наказ Міністерства юстиції України від 
18.11.2016  № 3268/5 „Про затвердження форм 
заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 18.11.2016 за  № 1500/29630; наказ 
Міністерства юстиції України від 09.02.2016                   
№ 359/5 „Про затвердження Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за                           
№ 200/28330; наказ Міністерства юстиції України 
від 23.03.2016 №784/5 „Про затвердження Порядку 
функціонування порталу електронних сервісів 
юридичних осіб, фізичних     осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи“, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557;     наказ 
Міністерства юстиції України від 05.03.2012                     
№ 368/5 „Про затвердження Вимог до написання 
найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, крім організації 
профспілки“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 05.03.2012 за № 367/20680.  

9.  Відповідальний за виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава, вул. Соборності, 
45 тел/факс 56-28-60, 60-60-45 e-
mail: legalguu@just.gov.ua веб-сайт: 
http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

 



   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА  

КАРТКА   

 № 32 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради 

від 26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів 

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

1. Для державної реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів 

юридичної особи, подаються: 

1. Заява про державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань.  

2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення уповноваженого органу управління 

юридичної особи про зміни, що вносяться до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань (крім внесення змін до інформації про 

місцезнаходження та про здійснення зв’язку з 

юридичною особою). 

3. Реєстр осіб (громадян), які брали участь в 

засіданні уповноваженого органу управління 

юридичної особи. 



4. Документ, що підтверджує правомочність 

прийняття рішення відповідно до статуту 

громадського формування про внесення змін до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань*. 

5. Відомості про керівні органи громадського 

формування (ім’я, дата народження керівника, 

членів інших керівних органів, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (за 

наявності), посада, контактний номер телефону та 

інші засоби зв’язку) – у разі внесення змін до 

складу керівних органів. 

6. Документ про сплату адміністративного збору, 

крім внесення змін до інформації про здійснення 

зв’язку з юридичною особою.  

7. Установчий документ юридичної особи в новій 

редакції – у разі внесення змін, що містяться в 

установчому документі.  

8. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) передавального акту – у разі внесення змін, 

пов’язаних із внесенням даних про юридичну 

особу, правонаступником якої є зареєстрована 

юридична особа. 

9. Заява про включення до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій за формами, 

затвердженими відповідно до законодавства, - за 

бажанням заявника у разі внесення до установчих 

документів змін, які впливають на систему його 

оподаткування**.  

2. Для державної реєстрації змін до відомостей, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у зв’язку із зупиненням 

(припиненням) членства у громадському 

формуванні член керівного органу (крім 

керівника): 

1.Подається копія заяви про зупинення 

(припинення) ним членства до відповідних 

статутних органів громадського формування з 

відміткою про її прийняття.  

 2. У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього представника 

містяться в Єдиному державному реєстрі 



юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, представником 

додатково подається примірник оригіналу 

(нотаріально засвідчена копія) документа, що 

засвідчує його повноваження.  

 3. Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, або 

тимчасове посвідчення громадянина України, або 

паспортний документ іноземця, або посвідчення 

особи без громадянства, або посвідку на постійне 

або тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

6. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим відправленням.  
7. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів.  

3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

Платно:  

    За державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державно- му реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (крім 

внесення змін до інформації про здійснення зв’язку 

з юридичною особою), сплачується 

адміністративний збір у розмірі 0,1 від 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (160 

грн.).  

     За державну реєстрацію на підставі документів, 

поданих в електронній формі, – 75 відсотків 

адміністративного збору.  

     Державна реєстрація змін до відомостей у 

скорочені строки проводиться виключно за 

бажанням заявника у разі внесення ним додатково 

до адміністративного збору відповідної плати:  

       у подвійному розмірі адміністративного збору – 

за проведення державної реєстрації змін до 

відомостей протягом шести годин після 

надходження документів; 

      у п’ятикратному розмірі адміністративного 

збору – за проведення державної реєстрації змін 

до відомостей протягом двох годин після 

надходження документів. 

      Адміністративний збір справляється у 

відповідно- му розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб у місячному розмірі, 

встановленому законом на 01 січня календарного 



року, в якому подаються від- повідні документи 

для проведення реєстраційної дії, та округлюється 

до найближчих 10 гривень. 

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

Державна реєстрація проводиться за відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації не пізніше 3 

робочих днів з дати подання документів для 

державної реєстрації. Строк розгляду документів 

може бути продовжений суб’єктом державної 

реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 

робочих днів. Зупинення розгляду документів 

здійснюється у строк, встановлений для державної 

реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення 

5.  

Перелік підстав для відмови  у 

наданні адміністративної 

послуги 

Подання документів або відомостей, визначених 

Законом України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“, не в повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб –підприємців та громадських формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним 

у документах, поданих для державної реєстрації, 

або відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

невідповідність реєстраційного номера облікової 

картки платника податків або серії та номера 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, повід- омили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті 

про право здійснювати платежі за серією та 

номером паспорта) відомостям, наданим 



відповідно до статті 13 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань“; 

несплата адміністративного збору або сплата не в 

повному обсязі; 

подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

6. 
Результат надання  

адміністративної послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного 
держав- ного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань; 
рішення про проведення державної реєстрації; 
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань в електронній формі – у разі внесення 
змін до відомостей, що відображаються у виписці; 
установчий документ юридичної особи в 
електронній формі, виготовлений шляхом 
сканування – у разі внесення змін до установчого 
документа; рішення та повідомлення про відмову 
у державній реєстрації із зазначенням виключного 
переліку підстав для відмови. 

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

     Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань та установчий документ юридичної 

особи) оприлюднюються на порталі електронних 

сервісів та доступні для їх пошуку за кодом 

доступу.  

     За бажанням заявника з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань надається 

виписка у па- перовій формі з проставленням 

підпису та печатки державного реєстратора та 

печатки, визначеної Законом України „Про 

нотаріат“ (у випадку, якщо державним 

реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви 

про державну реєстрацію у паперовій формі. 

     У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації (крім 

документа про сплату адміністративного збору), 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 



8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.12.2015 № 1133 „Про надання послуг у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань у 
скорочені строки“;  

постанова Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 „Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги“;  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 
№ 3268/5 „Про затвердження форм заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань“, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 
№ 359/5 „Про затвердження Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи“, зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за                       
№ 200/28330;  

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 
№ 784/5 „Про затвердження Порядку 
функціонування порталу електронних сервісів 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи“, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557;  

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 
№ 368/5 „Про затвердження Вимог до написання 
найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, крім організації 
профспілки“, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680. 



9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава, вул. Соборності, 
45 тел/факс 56-28-60, 60-60-45  

e-mail: legalguu@just.gov.ua  

веб-сайт: http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

 

   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА   

 № 33 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради 

від 26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

     Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об'єднання 

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

     1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення учасників юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи про 

припинення юридичної особи. 

     2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) документа, яким затверджено персональний 

склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні 

номери облікових карток платників податків (або 

mailto:legalguu@just.gov.ua


відомості про серію та номер паспорта – для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі 

за серією та номером паспорта), строк заявлення 

кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності 

зазначених відомостей у рішенні учасників 

юридичної особи або відповідного органу 

юридичної особи, а у випадках, передбачених 

законом, – у рішенні відповідного державного 

органу, про припинення юридичної особи.  

      3. У разі подання документів, крім випадку, 

коли відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження.  

      4. Якщо документи подаються особисто, 

заявник пред'являє свій паспорт громадянина 

України, або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, або 

посвідчення осо- би без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

8. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим відправленням.  
9. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платно:  

    За державну реєстрацію змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державно- му реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань (крім 

внесення змін до інформації про здійснення зв’язку 

з юридичною особою), сплачується 

адміністративний збір у розмірі 0,1 від 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб     

(160 грн.).  

     За державну реєстрацію на підставі документів, 

поданих в електронній формі, – 75 відсотків 

адміністративного збору.  

     Державна реєстрація змін до відомостей у 



 

 

 

 

 

 

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

скорочені строки проводиться виключно за 

бажанням заявника у разі внесення ним додатково 

до адміністративного збору відповідної плати:  

       у подвійному розмірі адміністративного збору – 

за проведення державної реєстрації змін до 

відомостей протягом шести годин після 

надходження документів; 

      у п’ятикратному розмірі адміністративного збору 

– за проведення державної реєстрації змін до 

відомостей протягом двох годин після надходження 

документів. 

      Адміністративний збір справляється у 

відповідно- му розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб у місячному розмірі, 

встановленому законом на 01 січня календарного 

року, в якому подаються від- повідні документи для 

проведення реєстраційної дії, та округлюється до 

найближчих 10 гривень. 

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

Державна реєстрація проводиться за відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації не пізніше 3 

робочих днів з дати подання документів для 

державної реєстрації. Строк розгляду документів 

може бути продовжений суб’єктом державної 

реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 

робочих днів. Зупинення розгляду документів 

здійснюється у строк, встановлений для державної 

реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення. 

5.  

Перелік підстав для відмови  

у наданні адміністративної 

послуги 

Подання документів або відомостей, визначених 

Законом України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“, не в повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб –підприємців та громадських формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним 

у документах, поданих для державної реєстрації, 

або відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 



– підприємців та громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

невідповідність реєстраційного номера облікової 

картки платника податків або серії та номера 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, повід- омили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті 

про право здійснювати платежі за серією та 

номером паспорта) відомостям, наданим 

відповідно до статті 13 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичих осіб 

– підприємців та громадських формувань“; 

несплата адміністративного збору або сплата не в 

повному обсязі; 

подання документів з порушенням встановленого 

законодавством строку для їх подання 

6. 
Результат надання  

адміністративної послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного 
держав- ного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань; 
рішення про проведення державної реєстрації; 
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань в електронній формі – у разі внесення 
змін до відомостей, що відображаються у виписці; 
установчий документ юридичної особи в 
електронній формі, виготовлений шляхом 
сканування – у разі внесення змін до установчого 
документа; рішення та повідомлення про відмову у 
державній реєстрації із зазначенням виключного 
переліку підстав для відмови. 

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

     Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань та установчий документ юридичної 

особи) оприлюднюються на порталі електронних 

сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.  

     За бажанням заявника з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 



підприємців та громадських формувань надається 

виписка у па- перовій формі з проставленням 

підпису та печатки державного реєстратора та 

печатки, визначеної Законом України „Про 

нотаріат“ (у випадку, якщо державним 

реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви 

про державну реєстрацію у паперовій формі. 

     У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації (крім 

документа про сплату адміністративного збору), 

повертаються (видаються, надсилаються поштовим 

відправленням) заявнику не пізніше наступного 

робочого дня з дня надходження від заявника 

заяви про їх повернення. 

8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.12.2015 № 1133 „Про надання послуг у сфері  
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань у 
скорочені строки“;  

постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 
№ 99 „Про реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції та розвиток системи надання 
безоплатної правової допомоги“;  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 
№ 3268/5 „Про затвердження форм заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань“, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 
№ 359/5 „Про затвердження Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за                        
№ 200/28330;  

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 
№ 784/5 „Про затвердження Порядку 
функціонування порталу електронних сервісів 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи“, зареєстрований у Міністерстві 



юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557;  

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 
№ 368/5 „Про затвердження Вимог до написання 
найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, крім організації 
профспілки“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 05.03.2012 за № 367/20680. 

9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава, вул. Соборності, 
45 тел/факс 56-28-60, 60-60-45 

e-mail: legalguu@just.gov.ua  

веб-сайт: http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

 

   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА   

 № 34 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради 

від 26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення  

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського 



об'єднання   

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення учасників юридичної особи або 

відповідного органу юридичної особи про зміни. 

2. У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього представника 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, представником додатково 

подається примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує його 

повноваження. 

  3. Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, або 

тимчасове посвідчення громадянина України, або 

паспортний документ іноземця, або посвідчення 

особи без громадянства, або посвідку на постійне 

або тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

10. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим відправленням.  
11. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів.  

3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

Безоплатно. 

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

Державна реєстрація проводиться за відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації не пізніше 3 

робочих днів з дати подання документів для 

державної реєстрації. 

Строк розгляду документів може бути 

продовжений суб’єктом державної реєстрації за 

необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 

державної реєстрації, становить 15 календарних 

днів з дати їх зупинення 



5.  

Перелік підстав для 
зупинення розгляду 

документів, поданих для 
державної реєстрації 

 

Подання документів або відомостей, визначених 

Законом України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних  

осіб – підприємців та громадських формувань“, не в 

повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним 

у документах, поданих для державної реєстрації, 

або відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

невідповідність реєстраційного номера облікової 

картки платника податків або серії та номера 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті 

про право здійснювати платежі за серією та 

номером паспорта) відомостям, наданим 

відповідно до статті 13 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань“; 

подання документів з порушенням встановленого 

законодавством строку для їх подання. 



6. 
Перелік підстав для відмови у 

державній реєстрації 

Документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань містяться відомості про судове рішення 

щодо заборони проведення реєстраційної дії; 

не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

документи суперечать статуту громадського 
формування 

7. 
Результат надання  

адміністративної послуги  

Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань; 

рішення про проведення державної реєстрації; 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань – у разі внесення змін до 

відомостей, що відображаються у виписці; 

рішення та повідомлення про відмову у державній 

реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови  

8. 
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань) в електронній формі оприлюднюються 

на порталі електронних сервісів та доступні для їх 

пошуку за кодом доступу. 

За бажанням заявника з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань надається 

виписка у паперовій формі з проставленням підпису 

та печатки державного реєстратора – у разі подання 

документів про державну реєстрацію у паперовій 

формі. 

У разі відмови у державній реєстрації документи, 

подані для державної реєстрації, повертаються 

(видаються, надсилаються поштовим 

відправленням) заявнику не пізніше наступного 

робочого дня з дня надходження від заявника 



заяви про їх повернення. 

8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 „Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги“;    наказ Міністерства юстиції України від 
18.11.2016  № 3268/5 „Про затвердження форм 
заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань“, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 18.11.2016 за  № 1500/29630; наказ 
Міністерства юстиції України від 09.02.2016                      
№ 359/5 „Про затвердження Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за                        
№ 200/28330; наказ Міністерства юстиції України 
від 23.03.2016 №784/5 „Про затвердження 
Порядку функціонування порталу електронних 
сервісів юридичних осіб, фізичних     осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 
427/28557;     наказ Міністерства юстиції України 
від 05.03.2012 № 368/5 „Про затвердження Вимог 
до написання найменування юридичної особи, її 
відокремленого підрозділу, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, 
крім організації профспілки“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 



367/20680.  

9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава, вул. Соборності, 
45 тел/факс 56-28-60, 60-60-45 e-
mail: legalguu@just.gov.ua веб-сайт: 
http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

 



   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА   

 № 35 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради 

від 26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання                             

в результаті його ліквідації 

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

     1. Заява про проведення державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації.  

     2. Довідка архівної установи про прийняття 

документів, що відповідно до закону підлягають 

довгостроковому зберіганню.  

      3. У разі подання документів, крім випадку, 

коли відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження.  

       4. Якщо документи подаються особисто, 

заявник пред'являє свій паспорт громадянина 

України, або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, або 

посвідчення осо- би без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

12. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим відправленням.  
13. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів.  



3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно 

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

     Державна реєстрація проводиться за відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації не пізніше 3 

робочих днів з дати подання документів для 

державної реєстрації. 

     Строк розгляду документів може бути 

продовжений суб’єктом державної реєстрації за 

необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. 

      Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації.  

       Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення. 

5.  

Перелік підстав для відмови  

у наданні адміністративної 

послуги 

Подання документів або відомостей, визначених 

Законом України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“, не в повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб –підприємців та громадських формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним 

у документах, поданих для державної реєстрації, 

або відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

подання документів з порушенням встановленого 

законодавством строку для їх подання.  

Документи подано особою, яка не має на це 

повноважень;  

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 



фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань містяться відомості про судове рішення 

щодо заборони проведення реєстраційної дії;  

не усунуто підстави для зупинення розгляду доку- 

ментів протягом встановленого строку;  

документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України;  

документи суперечать статуту громадського 

формування;  

документи для державної реєстрації припинення 

юридичної особи подані:  

раніше строку, встановленого Законом України 

„Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

щодо юридичної особи, що припиняється в 

результаті її ліквідації та є засновником (учасником) 

інших юридичних осіб та/або має незакриті 

відокремлені підрозділи;  

щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно 

якої надійшли відомості про наявність 

заборгованості із сплати податків і зборів та/або 

наявність заборгованості із сплати єдиного внеску 

на загально- обов’язкове державне соціальне 

страхування;  

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 

відомості про наявність заборгованості із сплати 

страхових коштів до Пенсійного фонду України та 

фон- дів соціального страхування;  

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 

відомості про відкрите виконавче провадження. 

6. 
Результат надання  

адміністративної послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного 
держав- ного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань;  

рішення про проведення державної реєстрації; 

виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань в електронній формі;  

рішення та повідомлення про відмову у 
державній реєстрації із зазначенням виключного 



переліку під- став для відмови. 

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

     Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань та установчий документ юридичної 

особи) оприлюднюються на порталі електронних 

сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.  

     У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації (крім 

документа про сплату адміністративного збору), 

повертаються (ви- даються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення. 

8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 
№ 99 „Про реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції та розвиток системи надання 
безоплатної правової допомоги“;  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 
№ 3268/5 „Про затвердження форм заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань“, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 
№ 359/5 „Про затвердження Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за                        
№ 200/28330;  

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 
№ 784/5 „Про затвердження Порядку 
функціонування порталу електронних сервісів 



юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи“, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557. 

9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава, вул. Соборності, 
45 тел/факс 56-28-60, 60-60-45 

 e-mail: legalguu@just.gov.ua  

веб-сайт: http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

 

   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

 КАРТКА   

 № 36 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

mailto:legalguu@just.gov.ua


Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації 

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

1. Заява про проведення державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації.  

2. Довідка архівної установи про прийняття 

документів, що відповідно до закону підлягають 

довгостроковому зберіганню.  

3. У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього представника 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, представником 

додатково подається примірник.     

4. Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, 

або тимчасове посвідчення громадянина 

України, або паспортний документ іноземця, або 

посвідчення осо- би без громадянства, або 

посвідку на постійне або тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

14. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим 
відправленням.  
15. В електронній формі документи 

подаються через портал електронних сервісів.  

3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно. 



  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

     Державна реєстрація проводиться за 

відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів та відмови у державній реєстрації не 

пізніше 3 робочих днів з дати подання 

документів для державної реєстрації. 

     Строк розгляду документів може бути 

продовжений суб’єктом державної реєстрації за 

необхідності, але не більше ніж на 15 робочих 

днів. 

      Зупинення розгляду документів здійснюється 

у строк, встановлений для державної реєстрації.  

       Строк зупинення розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення. 

5.  

Перелік підстав для відмови  у 

наданні адміністративної 

послуги 

Подання документів або відомостей, 

визначених Законом України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань“, не в 

повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб –підприємців та громадських формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання.  

Документи подано особою, яка не має на це 

повноважень;  

у Єдиному державному реєстрі юридичних 



осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань містяться відомості про судове 

рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії;  

не усунуто підстави для зупинення розгляду 

доку- ментів протягом встановленого строку;  

документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України;  

документи суперечать статуту громадського 

формування;  

документи для державної реєстрації 

припинення юридичної особи подані:  

раніше строку, встановленого Законом України 

„Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

щодо юридичної особи, що припиняється в 

результаті її ліквідації та є засновником 

(учасником) інших юридичних осіб та/або має 

незакриті відокремлені підрозділи;  

щодо юридичної особи, що ліквідується, 

стосовно якої надійшли відомості про наявність 

заборгованості із сплати податків і зборів та/або 

наявність заборгованості із сплати єдиного 

внеску на загально- обов’язкове державне 

соціальне страхування;  

щодо юридичної особи, стосовно якої 

надійшли відомості про наявність заборгованості 

із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду 

України та фон- дів соціального страхування;  

щодо юридичної особи, стосовно якої 

надійшли відомості про відкрите виконавче 

провадження. 



6. 
Результат надання  

адміністративної послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного 
держав- ного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань;  

рішення про проведення державної реєстрації; 

виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань в електронній формі;  

рішення та повідомлення про відмову у 
державній реєстрації із зазначенням виключного 
переліку під- став для відмови. 

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

     Результати надання адміністративної послуги 

у сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань та установчий документ 

юридичної особи) оприлюднюються на порталі 

електронних сервісів та доступні для їх пошуку за 

кодом доступу.  

     У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації 

(крім документа про сплату адміністративного 

збору), повертаються (ви- даються, 

надсилаються поштовим відправленням) 

заявнику не пізніше наступного робочого дня з 

дня надходження від заявника заяви про їх 

повернення. 

8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

постанова Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 „Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги“;  

Наказ Міністерства юстиції України від 
18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 
заяв у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань“, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 
09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження Порядку 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань, 



що не мають статусу юридичної особи“, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за № 200/28330;  

наказ Міністерства юстиції України від 
23.03.2016 № 784/5 „Про затвердження Порядку 
функціонування порталу електронних сервісів 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських форму- вань, що не мають статусу 
юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 
427/28557. 

9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава, вул. 
Соборності, 45  

тел/факс 56-28-60, 60-60-45  

e-mail: legalguu@just.gov.ua  

веб-сайт: http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

 

   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

 КАРТКА   

 № 37 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

mailto:legalguu@just.gov.ua


  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

1. Заява про державну реєстрацію створення 

відокремленого підрозділу юридичної особи; 

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення уповноваженого органу 

управління юридичної особи про створення 

відокремленого підрозділу. 

2. У разі подання документів, крім випадку, 

коли відомості про повноваження цього 

представника містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, 

представником додатково подається примірник 

оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує його повноваження. 

   3. Якщо документи подаються особисто, 

заявник пред'являє свій паспорт громадянина 

України, або тимчасове посвідчення 

громадянина України, або паспортний документ 

іноземця, або посвідчення особи без 

громадянства, або посвідку на постійне або 

тимчасове проживання 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

    1. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим 
відправленням.  

    2. В електронній формі документи подаються 
через портал електронних сервісів.  

3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

Безоплатно. 



  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

Державна реєстрація проводиться за 

відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів та відмови у державній реєстрації не 

пізніше 3 робочих днів з дати подання 

документів для державної реєстрації. 

Строк розгляду документів може бути 

продовжений суб’єктом державної реєстрації за 

необхідності, але не більше ніж на 15 робочих 

днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення 

5.  

Перелік підстав для зупинення 
розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації 

 

Подання документів або відомостей, 

визначених Законом України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань“, не в 

повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим               статтею 15 Закону України 

„Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 



картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“; 

подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання. 

 

6. 
Перелік підстав для відмови у 

державній реєстрації 

Документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань містяться відомості про судове 

рішення щодо заборони проведення 

реєстраційної дії; 

не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України;  

документи суперечать статуту громадського 

формування; 

невідповідність найменування вимогам 
закону. 

7. 
Результат надання  

адміністративної послуги  

Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

рішення про проведення державної реєстрації; 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

рішення та повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із зазначенням виключного 

переліку підстав для відмови. 



8. 
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації (у тому числі виписка 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань) в електронній формі 

оприлюднюються на порталі електронних 

сервісів та доступні для їх пошуку за кодом 

доступу. 

За бажанням заявника з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

надається виписка у паперовій формі з 

проставленням підпису та печатки державного 

реєстратора – у разі подання заяви про державну 

реєстрацію у паперовій формі. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються 

поштовим відправленням) заявнику не пізніше 

наступного робочого дня з дня надходження від 

заявника заяви про їх повернення 



8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 „Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги“;    наказ Міністерства юстиції України 
від 18.11.2016  № 3268/5 „Про затвердження 
форм заяв у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за   

№ 1500/29630; наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 „Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи“, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; наказ Міністерства юстиції України 

від 23.03.2016 №784/5 „Про затвердження 

Порядку функціонування порталу електронних 

сервісів юридичних осіб, фізичних     осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557;     наказ Міністерства 

юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 „Про 

затвердження Вимог до написання 

найменування юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, громадського 

формування, що не має статусу юридичної 

особи, крім організації профспілки“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.03.2012 за                       № 367/20680.  

9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава,  

вул. Соборності, 45  

тел/факс 56-28-60, 60-60-45  

e-mail: legalguu@just.gov.ua  

веб-сайт: http://www.just.gov.ua/  

mailto:legalguu@just.gov.ua


Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

 

   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА  

КАРТКА   

 № 38 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

Центр надання 

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

 

Державна реєстрація припинення відокремленого  

підрозділу громадського об'єднання 

 

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

1. Заява про державну реєстрацію припинення 

відокремленого підрозділу юридичної особи. 

2. У разі подання документів, крім випадку, коли 

відомості про повноваження цього представника 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, представником додатково 

подається примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує його 

повноваження. 

3. Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, або 



тимчасове посвідчення громадянина України або 

паспортний документ іноземця, або посвідчення 

особи без громадянства, або посвідку на постійне 

або тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

16. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим 
відправленням.  
17. В електронній формі документи 

подаються через портал електронних сервісів.  

3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

Безоплатно. 

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

Державна реєстрація проводиться за відсутності 

підстав для зупинення розгляду документів та 

відмови у державній реєстрації не пізніше 3 

робочих днів з дати подання документів для 

державної реєстрації. 

Строк розгляду документів може бути 

продовжений суб’єктом державної реєстрації за 

необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у 

строк, встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення 

5.  

Перелік підстав для зупинення 
розгляду документів, поданих 

для державної реєстрації 

 

Подання документів або відомостей, визначених 

Законом України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“, не в повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб –підприємців та громадських формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним 

у документах, поданих для державної реєстрації, 

або відомостям, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 



підприємців та громадських формувань; 

подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання 

6. 
Перелік підстав для відмови у 

державній реєстрації 

Документи подано особою, яка не має на це 

повноважень; 

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань містяться відомості про судове рішення 

щодо заборони проведення реєстраційної дії; 

не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку; 

документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України; 

документи суперечать статуту громадського 
формування 

7. 
Результат надання  

адміністративної послуги  

Внесення відповідного запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань; 

рішення про проведення державної реєстрації; 

рішення та повідомлення про відмову у 

державній реєстрації із зазначенням виключного 

переліку підстав для відмови 

8. 
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Результати надання адміністративної послуги у 

сфері державної реєстрації в електронній формі 

оприлюднюються на порталі електронних сервісів 

та доступні для їх пошуку за кодом доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації, 

повертаються (видаються, надсилаються поштовим 

відправленням) заявнику не пізніше наступного 

робочого дня з дня надходження від заявника 

заяви про їх повернення 



8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об’єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 „Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги“. 

Наказ Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 

заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань“, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за№ 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 

09.02.2016 № 359/5 „Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних  

осіб – підприємців та громадських формувань, 

що не мають статусу юридичної особи“, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

09.02.2016 за№ 200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 
23.03.2016№ 784/5 „Про затвердження Порядку 
функціонування порталу електронних сервісів 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за№ 
427/28557 

9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава,  

вул. Соборності, 45  

тел/факс 56-28-60, 60-60-45 

e-mail: legalguu@just.gov.ua  

веб-сайт: http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  



 

   

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

 КАРТКА   

 № 39 

Затверджена рішенням 

 виконкому міської ради 

від 26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке 

не  містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

  

1.  

Перелік документів, 
необхідних для отримання   

адміністративної послуги  

     1. Заява про державну реєстрацію включення 

відомостей про юридичну особу до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

    2. Представником юридичної особи додатково 

подається примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує його 

повноваження. 

     3. Якщо документи подаються особисто, 

заявник пред'являє свій паспорт громадянина 

України, або тимчасове посвідчення 

громадянина України, або паспортний документ 

іноземця, або посвідчення особи без 

громадянства, або посвідку на постійне або 

тимчасове проживання. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

18. У паперовій формі документи подаються 
заявником особисто або поштовим 
відправленням.  
19. В електронній формі документи подаються 

через портал електронних сервісів.  



3.  

Платність(безоплатність) 
надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно 

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

     Державна реєстрація проводиться за 

відсутності підстав для зупинення розгляду 

документів та відмови у державній реєстрації не 

пізніше 3 робочих днів з дати подання 

документів для державної реєстрації. 

     Строк розгляду документів може бути 

продовжений суб’єктом державної реєстрації за 

необхідності, але не більше ніж на 15 робочих 

днів. 

      Зупинення розгляду документів здійснюється 

у строк, встановлений для державної реєстрації.  

       Строк зупинення розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації, становить 15 

календарних днів з дати їх зупинення. 

5.  

Перелік підстав для відмови  у 

наданні адміністративної 

послуги 

Подання документів або відомостей, 

визначених Законом України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань“, не в 

повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб–підприємців та громадських формувань“; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві 

про державну реєстрацію, відомостям, 

зазначеним у документах, поданих для 

державної реєстрації, або відомостям, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у 

документах, поданих для державної реєстрації, 

відомостям, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

невідповідність реєстраційного номера 

облікової картки платника податків або серії та 

номера паспорта (для фізичних осіб, які через 



свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повід- омили про це 

відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати 

платежі за серією та номером паспорта) 

відомостям, наданим відповідно до статті 13 

Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань“; 

подання документів з порушенням 

встановленого законодавством строку для їх 

подання.  

6. 
Результат надання  

адміністративної послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного 
держав- ного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань;  

рішення про проведення державної реєстрації; 

виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань; 

рішення та повідомлення про відмову у 
державній реєстрації із зазначенням виключного 
переліку підстав для відмови. 

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

     Результати надання адміністративної послуги 

у сфері державної реєстрації (у тому числі 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань та установчий документ 

юридичної особи) оприлюднюються на порталі 

електронних сервісів та доступні для їх пошуку за 

кодом доступу.  

     У разі відмови у державній реєстрації 

документи, подані для державної реєстрації 

(крім документа про сплату адміністративного 

збору), повертаються (ви- даються, 

надсилаються поштовим відправленням) 

заявнику не пізніше наступного робочого дня з 

дня надходження від заявника заяви про їх 

повернення. 



8.  

Акти законодавства, що   
регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

Закон України „Про громадське об'єднання“;  

Закон України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань“;  

постанова Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 990020 „Про реформування 
територіальних органів Міністерства юстиції та 
розвиток системи надання безоплатної правової 
допомоги“;  

Наказ Міністерства юстиції України від 
18.11.2016 № 3268/5 „Про затвердження форм 
заяв у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань“, зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 
№ 359/5 „Про затвердження Порядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи“, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за № 200/28330;  

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 
№ 784/5 „Про затвердження Порядку 
функціонування порталу електронних сервісів 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи“, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 
427/28557. 

9.  
Відповідальний за 

виконання  

Головне територіальне управління юстиції у   

Полтавській області  

36014 м. Полтава,  

вул. Соборності, 45  

тел/факс 56-28-60, 60-60-45 

 e-mail: legalguu@just.gov.ua  

веб-сайт: http://www.just.gov.ua/  

Понеділок – четвер – з 09.00 год. до 18.00 год.   

П’ятниця – з 09.00 год. до 16.45 год.  

Обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.  

Вихідні дні – субота, неділя  

mailto:legalguu@just.gov.ua


 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 40 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

         Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

 

  

Про взяття на квартирний облік  

при виконкомі міської ради 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмові дві заяви громадянина за 

встановленими формами. 

2. Довідка про склад сім’ї та реєстрацію. 

3. Копія паспорта та ідентифікаційного номера 

заявника. 

4. Копія паспорта та ідентифікаційного номера 

кожного члена сім’ї. 

5. Копія свідоцтва про народження (для 

неповнолітніх членів сім’ї). 

6. Копія технічного паспорта на домоволодіння чи 

квартиру, в якому проживає заявник. 

7. Довідка про наявність чи відсутність житла на 

правах особистої власності з  КП „Лубенське 

МБТІ“. 

8. Договір найму жилого приміщення (за 

наявністю). 

9. Довідка про підтвердження пільг (для 



пільговиків). 

 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“,  

Житловий кодекс Української РСР, 

Правила обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради      

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32271 



 

 

    

  

                                                 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Міському голові 

                                                                                      Рябоконю О.П. 
                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________  

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

  

 

 

 

 

Заява 

В зв’язку з______________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

прошу взяти мене та мою сім’ю на квартирний облік при виконкомі міської 

ради  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Документи, що додаються: 

1) довідка про реєстрацію та склад сім’ї; 

2) копії паспортів членів сім’ї, ідент.коди, (копії свідоцтв про народження 

неповнолітніх); 

3) копія технічного паспорту на будинок чи квартиру; 

4) договір найму житла (за наявністю); 

5) довідка з  КП „Лубенське МБТІ“ про наявність чи відсутність житла на 

правах особистої власності; 

6) копія пільгового посвідчення (за наявністю). 
 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлений(а) про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської 

міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений(а). 

 

 

„___“_________________“ 20     року                      Підпис _____________________ 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                     Міському голові 

                                                                                      Рябоконю О.П. 
                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________  

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

  

 

Заява 
В зв’язку з ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

прошу взяти мене та мою сім’ю на квартирний облік при виконкомі міської ради. 

Сім’я моя складається із ______ чоловік. 

№

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

членів сім’ї 

Родинне 

відношення 

Рік 

народження 

Місце роботи і посада 



 

Документи, що додаються: 

7) довідка форми 13 про реєстрацію на кожного члена сім’ї(відділ державної 

реєстрації виконкому міської ради) 

8) копії паспортів членів сім’ї, ідент.коди, (копії свідоцтв про народження 

неповнолітніх); 

9) копія технічного паспорту на будинок чи квартиру; 

10) договір найму житла (за наявністю); 

11) довідка з  КП „Лубенське МБТІ“ про наявність чи відсутність житла 

на правах особистої власності; 

12) копія пільгового  посвідчення (за наявністю). 
 

  

Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлений(а) про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської 

міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про 

захист персональних даних“, ознайомлений(а). 

 

„__“_________________ “ 20     року                      Підпис заявника 

_____________________ 

 

Підписи  повнолітніх  членів  сім’ї _____________________________ 
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 41 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

з

/

п 

     

     

     

     

     

     

     



П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Про зняття з квартирного обліку  

при виконкомі міської ради 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява громадянина (із зазначенням 

підстави для зняття)  за встановленою формою. 

2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера 

заявника. 

3. Копія правовстановлюючого документа на 

нерухоме майно (у разі наявності). 

4. Копія наказу керівника про переведення на 

інше місце роботи (у разі наявності). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

 

6.  Результат надання Рішення виконкому міської ради 



адміністративної послуги  

 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“,  

Житловий кодекс Української РСР, 

Правила обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради    

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32271 

 

    

  

                                                 
  
  



 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                              
  

 

 

 

              Міському голові 

                                                                                      Рябоконю О.П. 
                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________  

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

  

 

 

 

 

Заява 

В зв’язку з______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

прошу зняти мене з квартирного обліку при виконкомі міської ради. 

 

 

Документи, що додаються: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлений(а) про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської 

міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений(а). 

 

 

 

„___“_________________“ 20___  року                      Підпис _____________________ 

 

 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 42 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки на будівництво, реконструкцію, 

перепланування житлового будинку та господарських споруд 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява на видачу будівельного паспорта зі 

згодою замовника на обробку персональних 

даних встановленої форми. 

2. Засвідчена в установленому порядку копія 

документа, що засвідчує право власності або 

користування земельною ділянкою, або договір 

суперфіцію (3 примірники). 

3. Ескізні наміри забудови (місце розташування 

будівель та споруд на земельній ділянці, 

відстані до меж сусідніх земельних ділянок та 

розташованих на них об’єктів, інженерних 

мереж і споруд, фасади та плани поверхів 

об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, 

перелік систем інженерного забезпечення, у 

тому числі автономного, що плануються до 

застосування, тощо); 

4. Проект будівництва (за наявності); 

5. Засвідчена в установленому порядку згода 

співвласників земельної ділянки (житлового 

будинку) на забудову. 



 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України:  

  „Про місцеве самоврядування в Україні“,  

  „Про регулювання містобудівної діяльності“, 

  „Про основи містобудування“ 

  „Про архітектурну діяльність“.  

    Державні будівельні норми 

„Містобудування.  

     Планування і забудова міських і сільських 

поселень (360-92)“. 

    Порядок видачі будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки. 



. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради   

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32271     

 

 

    

  

                                                 
  
  

 

 

Міському голові 
__________________________________             

                                             (П.І.Б.) 

__________________________________ 

                                     (П.І.Б. заявника) 

 

__________________________________ 

Паспорт: серія _____ № ______________ 

Адреса реєстрації: __________________ 

_____________________________________

_______________________________ 



 

 

 

 

ЗАЯВА 

на видачу будівельного паспорта 

(внесення змін до будівельного паспорта) 
 

 

Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної 

ділянки загальною площею _______ га, посвідченої _______________ 

____________________________________________________________________________, 
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію) 

 

Яка розташована                    ___________________________________________             

_________________________________________________________________ 
(місцезнаходження земельної ділянки) 

До заяви додається:   

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист персональних 

даних“ на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки 

відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і 

архітектури. 
 

 

___________________________                              _______________________________  
     (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                (підпис)  

 

____ _______________ 20___ року  
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 43 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 



Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

 Про присвоєння адреси житловим 

(нежитловим) приміщенням/земельним ділянкам 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми. 

2. Копія паспорта громадянина. 

3. Копія правовстановлюючого документа на 

споруду/земельну ділянку. 

4. Копія рішення виконкому про виділення 

земельної ділянки під забудову або копія 

Державного акта на землю.  

5. Копія технічного паспорта. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 



7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги 

Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради  

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32271 

 

             Міському голові 

                                                                       Рябоконю О.П. 

 
                                                                                   ______________________________________ 

 

                                                                                   ______________________________________ 

     (П.І.Б. заявника) 

                                                                                                     

       Адреса реєстрації: ___________________ 

 

       ______________________________________ 

 

       ______________________________________ 

  

 

 

 

ЗАЯВА 

 
Прошу присвоїти адресу _________________________________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

який розташований _____________________________________________ 
       (місцезнаходження) 

_________________________________________________________________________ 

 

До заяви додається: ____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 



 Також посвідчую, що повідомлений(а) про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської 

міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений(а). 

 

 

 

___________________________________  _______________________________ 

        (прізвище, ім’я, по батькові)     (підпис) 

 

„___“_________________“ 20___  року                       

 

 

 

 

 

 

 
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 44 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про надання дозволу на встановлення засобів  

зовнішньої реклами (І етап-пріоритет) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами встановленої форми. 

2. Фотокартка (розміром не менше як 6х9см) 

місця, де планується розташування рекламного 

засобу. 

3. Ескіз рекламного засобу з конструктивним 



рішенням. 

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи або фізичної особи-

підприємця. 

5. Копія документа про право власності чи 

користування земельною ділянкою 

(державного акту або договору оренди) – при 

встановленні рекламного засобу на окремій 

ділянці.  

6. Погодження власника споруди, якщо 

рекламний засіб встановлюватиметься на 

приватних будівлях. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закони України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, „Про рекламу“. 

2. Типові правила розміщення зовнішньої 

реклами (із змінами), затверджені постановою 

КМУ від 09.09.2009 р. № 968. 

3. Правила розміщення зовнішньої реклами на 



території м. Пирятин. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради       

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32270 

 

    

  

                                                 
  
  

 

 

 

 

 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 

______________________________

______________________________

______________________________

__________________ 



Ідентифікаційний код/номер 

юридичної/фізичної особи 

___________________________Тел

ефон ____________________ 

 

Заява  

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою 

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

строком на  __________________________________________________. 

 

Перелік документів, що додаються: 

1. Фотокартка (розміром не менше як 6х9см) місця, де планується 

розташування рекламного засобу. 

2. Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням. 

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної 

особи-підприємця. 

4. Копія документа про право власності чи користування земельною 

ділянкою (державного акта або договору оренди) – при встановленні 

рекламного засобу на ділянці іншого власника.  

5. Погодження власника споруди, якщо рекламний засіб 

встановлюватиметься на приватних будівлях. 

 

„_____“ _____________ 20__р. 

 

Підпис ________________    Прізвище, ініціали ________________  

м.п. 

 

 
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 45 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Режим роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про надання дозволу на встановлення засобів  

зовнішньої реклами (ІІ етап) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами встановленої форми. 

2. Бланк дозволу на розміщення рекламного 

засобу, погоджений відповідними службами 

міста (2 примірника). 

3. Копія платіжного доручення про сплату 

коштів за користування земельною ділянкою, 

на якій планується розміщення рекламного 

засобу, за період пріоритету. 

4. Договір про надання в користування місця 

для розміщення рекламного засобу, підписаний 

заявником (2 прим.). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закони України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, „Про рекламу“. 

2. Типові правила розміщення зовнішньої 

реклами (із змінами), затверджені постановою 

КМУ від 09.09.2009 р. № 968. 

3. Правила розміщення зовнішньої реклами на 

території м. Пирятин. 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради      

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32271 

 

    

  

                                                 
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 

___________________________ 

______________________________

______________________________

_____________________ 

Ідентифікаційний код/номер 

юридичної/фізичної особи 

___________________________ 

Телефон __________________ 
 
 
 
 
 
 

Заява  

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

строком на  

_________________________________________________________. 
 

 

Перелік документів, що додаються: 

 
1. Бланк дозволу на розміщення рекламного засобу, погоджений відповідними 

службами міста (2 примірника). 

2. Копія платіжного доручення про сплату коштів за користування земельною 

ділянкою, на якій планується розміщення рекламного засобу, за період пріоритету. 

3. Договір про надання в користування місця для розміщення рекламного засобу, 

підписаний заявником (2 прим.). 
 
 
 

„_____“ _____________ 20   р. 
 
 

Підпис ________________     Прізвище, ініціали _________  
 
 

 

                                                                                                   

 



 
                                                                                                      
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 46 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про надання дозволу на реконструкцію об’єкта 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява фізичної (юридичної) особи 

встановленої форми. 

2. Копія свідоцтва про реєстрацію фізичної 

особи-підприємця (юридичної особи).  

3. Копія свідоцтва про право власності на 

майно. 

4. Копія технічного паспорта на об’єкт. 

5. Копія державного акту на землю або 

договору оренди земельної ділянки. 

6. Письмове погодження співвласника (у разі 

потреби). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

Безкоштовно  



послуги  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України:  

„Про місцеве самоврядування в Україні“,  

„Про регулювання містобудівної діяльності“, 

„Про основи містобудування“, 

„Про архітектурну діяльність“,  

 Державні будівельні норми „Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських    

поселень (360-92)“. 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради   

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32271 

 

    

  

                                                 
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Міському голові 

                                                                                      Рябоконю О.П. 
                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________  

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    ___________________________ 

  

 

 

 

 

 

Заява 
                  Прошу Вас надати дозвіл на реконструкцію__________________________ 

_________________________________________________________________________, що 

знаходиться на власній (орендованій) земельній ділянці за 

адресою:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ та 

належить на 

підставі_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___під_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____ 

  

 

Документи додаються: 

 

1. Копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця (юридичної особи).  

2. Копія свідоцтва про право власності на майно. 

3. Копія технічного паспорта на об’єкт. 

4. Копія державного акту на землю або договору оренди земельної ділянки. 

5. Письмове погодження співвласника (у разі потреби). 

 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлений(а) про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської 

міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений(а). 

 

 

„___“_________________“ 2017 року                              Підпис _________________ 



 

                                                                                                   

 

 
                                                                                                      
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 47 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Про видачу містобудівних умов і обмежень  

забудови земельної ділянки 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява фізичної (юридичної ) особи 

встановленої форми. 

2. Засвідчена в  установленому порядку копія 

документа про право власності (користування) 

земельною ділянкою; 

3. Ситуаційний план   (схема)  щодо  

місцезнаходження  земельної ділянки (у 

довільній формі); 

4. Викопіювання з топографо-геодезичного 

плану М 1:2000; 

5. Черговий кадастровий план; 

6. Фотофіксація земельної ділянки (з 

оточенням); 

7. Містобудівний розрахунок  з  техніко-

економічними показниками запланованого 

об'єкта будівництва. 



2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України:  

„Про місцеве самоврядування в Україні“,  

„Про регулювання містобудівної діяльності“, 

„Про основи містобудування“, 

„Про архітектурну діяльність“,  

  Державні будівельні норми „Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських    

поселень (360-92)“. 

Порядок надання містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки, їх склад 

та зміст. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради    

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 



Тел. (05358) 32271 

 

    

  

                                                 
  

  

 



Міському голові 

Рябоконю О.П. 
                                            

________________________________ 

                  (П.І.Б.заявника) 

 

Паспорт: серія_____№ ___________ 

Адреса реєстрації: _______________ 

_______________________________ 

                                                                                              Контакт. тел. ____________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

на видачу містобудівних умов і обмежень 

 
 

Прошу видати містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки 

загальною площею _______ га, посвідченої__________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію) 
 

яка розташована __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження земельної ділянки) 

на будівництво ____________________________________________________________ 

 

До заяви додається:    

1. Засвідчена в  установленому порядку копія документа про право власності 

(користування) земельною ділянкою; 

2. Ситуаційний план   (схема)  щодо  місцезнаходження  земельної ділянки (у довільній 

формі); 

3. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000; 

5. Черговий кадастровий план; 

6. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням); 

6. Містобудівний розрахунок  з  техніко-економічними показниками запланованого 

об'єкта будівництва. 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

___________________________                                        

_______________________________  
              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис) 

 

___ _______________ 20___ року 
 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                   

 

 
                                                                                                      
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 48 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про погодження місця розміщення ТС (тимчасової споруди) для 

провадження підприємницької діяльності 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми. 

2. Копія документа про реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

3. Схема розміщення ТС з прив’язкою до 

місцевості в М 1:500 (отримується у 

ліцензійній організації). 

4. Ескізне рішення ТС у кольорі в М 1:50 

(отримується у ліцензійній організації). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення виконкому міської ради видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України:  

„Про місцеве самоврядування в Україні“,  

„Про регулювання містобудівної діяльності“, 

„Про основи містобудування“, 

„Про архітектурну діяльність“,  

  Державні будівельні норми „Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських    

поселень (360-92)“. 

Порядок розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради    

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32271 

     

 

    

  

                                                 



  

  

 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 



                                             

____________________________________

______________________________ 

                      (П.І.Б. заявника) 

 

Адреса реєстрації: ________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу погодити місце розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності  

розміром____________________________________________________     за 

адресою___________________________________________________ 

(місцезнаходження) 
__________________________________________________________________ 

 

 

До заяви додається:    

 

1. Копія документа про реєстрацію фізичної особи-підприємця. 

2. Схема розміщення ТС з прив’язкою до місцевості в М 1:500. 

3. Ескізне рішення ТС у кольорі в М 1:50. 

                                                               

 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ на 

обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

___________________________                 _______________________________  
              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис) 

 

____ _______________ 20___ року  

                                                                                          

 

 
                                                                                                      
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 49 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

 

Про видачу паспорта прив’язки ТС (тимчасової споруди) для 

провадження підприємницької діяльності 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми. 

2. Копія документа про реєстрацію фізичної 

особи-підприємця. 

3. Схема розміщення ТС з прив’язкою до 

місцевості в М 1:500 (отримується у 

ліцензійній організації). 

4. Ескіз фасаду ТС у кольорі в М 1:50 

(отримується у ліцензійній організації). 

5. Схема благоустрою прилеглої території 

(отримується у ліцензійній організації). 

6. Договір сервітуту на земельну ділянку 

(отримується у земельному відділі). 

7. Технічні умови відповідних служб щодо 

інженерного забезпечення ТС. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

 4.  Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Видача паспорта прив’язки ТС. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Паспорт прив’язка ТС видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України:  

„Про місцеве самоврядування в Україні“,  

„Про регулювання містобудівної діяльності“, 

„Про основи містобудування“, 

„Про архітектурну діяльність“,  

  Державні будівельні норми „Містобудування. 

Планування і забудова міських і сільських    

поселень (360-92)“. 

Порядок розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ будівництва та архітектури виконкому 

міської ради   

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32350    

 

 

    

  

                                                 
  

  



 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 
                                             

____________________________________

______________________________ 

                    (П.І.Б. заявника) 

 

Адреса реєстрації: _________________ 

_________________________________ 

____________________________________

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу видати паспорт прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності  

розміром______________________________________________________        

за адресою______________________________________________________ 

(місцезнаходження) 

______________________________________________________________ 
 

До заяви додається:   

 

1. Копія документа про реєстрацію фізичної особи-підприємця. 

2. Схема розміщення ТС з прив’язкою до місцевості в М 1:500. 



3. Ескіз фасаду ТС у кольорі в М 1:50. 

4. Схема благоустрою прилеглої території. 

5. Договір сервітуту на земельну ділянку. 

6. Технічні умови відповідних служб щодо інженерного забезпечення ТС. 

                                                               

 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ 

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 

уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

 

 

___________________________                 _______________________________  

              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           

(підпис) 

 

____ _______________ 20___ року                                                                                          

 

 
                                                                                                      
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 50 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям – 

жителям Пирятинської міської ради, мобілізованим на 

військову службу, і особам, що несуть службу за контрактом в 

зоні антитерористичної операції, та членам їх сімей для 

часткового відшкодування вартості наданих житлово-

комунальних послуг 



  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми. 

1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми. 

2. Копія паспорта заявника.  

3. Копія ідентифікаційного коду заявника. 

4. Довідка про склад сім’ї заявника. 

5..Довідка з військового комісаріату щодо 

призвання по мобілізації військовослужбовця                                             

(для контрактників – з військової частини ).  

6. Довідка з банку про реквізити рахунку заявника. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 днів з дня реєстрації заяви про 

надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

1.Розпорядження  міського голови 

2.Зарахування коштів на особистий рахунок 

заявника 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Аргументована відповідь надається заявнику в 

усній формі. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Бюджетний кодекс України, 

Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“,  

Закон України „Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей“. 

Міська цільова програма підтримки членів 



сімей військовослужбовців, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської 

міської ради, мобілізованих на військову 

службу та які несуть службу по контракту в 

зоні антитерористичної операції 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                          

вул.Соборна,21 

Тел. (05358) 20576 

 

 

    

  

                                                 
  

  

 



                                                                              Міському голові  

        Рябоконю О.П. 

  ________________________ 

 ________________________ 

         Фактичне місце проживання: 

      

вул.(пр.)____________буд.__кв._ 

          м.Пирятин 

 

          Місце реєстрації: 

                                      

вул.(пр.)____________буд.__кв._ 

 

  Тел.__________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВА 
 

 

                Прошу надати матеріальну допомогу ______________________ 
                                                                                                                               (дружина, мати, батько, донька, син) 

              ____________________________              члена сім’ї військовослужбовця   

              ________________________________________________  

 

         на часткове відшкодування житлово-комунальних послуг. 

 

    До заяви додається: 

 

1. Копія паспорта заявника 

2. Копія ідентифікаційного коду 

3. Довідка про склад сім’ї 

4. Довідка з Пирятинського районного військового комісаріату  (для 

контрактників з військової частини) 

   
   

     Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист    

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

     Також посвідчую, що повідомлений про включення даних про мене (членів сім’ї) 

до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, 

із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений (а) 

 
           „______"   _________________________   20___ року                                      

 

 

підпис                                                                                                
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 51 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік  роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Постановка на облік дитини для направлення в ДНЗ 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Письмова заява встановленої форми 

 2. Копія свідоцтва про народження дитини 

 3. Довідка про склад сім’ї з місця проживання 

 4.  Копії паспорта батька та матері 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Місячний термін з дати подання заяви. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Надання письмової відповіді 

 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Результат надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві 



8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Рішення виконкому Пирятинської міської ради 

від 13.11.2013 № 285  

„Про укомплектування дошкільних навчальних 

закладів, розміщених на території Пирятинської 

міської ради:  

 Положення про роботу комісії з питань 

укомплектування, комунальних дошкільних   

навчальних закладів, розміщених на території 

Пирятинської міської ради 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул. Соборна, 21  

Тел. (05358) 20576 

 

    

                                                                                 

         Міському голові  

           Рябоконю О.П. 

  ________________________ 

 ________________________ 

          Фактичне місце проживання: 

      

вул.(пр.)____________буд.__кв._ 

          м.Пирятин 

 

          Місце реєстрації: 

                                      

вул.(пр.)____________буд.__кв._ 

 

          Тел.__________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу надати місце в ДНЗ „__________________________“ для 

моєї(мого)доньки (сина)________________________________________________ 

 

Дата, місяць, рік народження _________________________________ 

з  20____ року. 

 

 

До заяви додаю: 



 

1. Копія свідоцтва про народження дитини 

2. Довідка про склад сім’ї з місця проживання 

3. Копії паспорта батьків  на ____ арк.  

 

 
Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів.  

Також посвідчую, що повідомлений про включення даних про мене (членів сім’ї) 

до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, 

із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений(а). 

 

 

„___“ _________20___  р.                                   _______________  
                 (підпис) 

 

                                                                                        

 

 
                                                                                                      
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 52 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Письмова заява встановленої форми  

 2.Довідка форми 2 про склад сім’ї та     

реєстрацію.  

 3. Довідки про доходи всіх членів сім’ї за 

попередній квартал 



2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

10 днів з дати подання заяви. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Звільнення від плати за харчування дитини у 

дошкільному навчальному закладі 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про дошкільну освіту“,  

Постанови КМУ від 26.08.2002р. №1243„Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернат них закладів“, 

  Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних 

дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул. Соборна, 21 

Тел. (05358) 20576 

 

    

                                

  

      Міському голові                                                                               

 Рябоконю О.П. 



 ________________________ 

 ________________________ 

 Місце проживання: 

                                                                       вул.(пр.)_____________буд.__кв.__ 

      м.Пирятин 

 

      Тел.__________________ 

 

        
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

           Прошу    _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

До заяви додається:  

 

1. Довідка про склад сім’ї та реєстрацію 

2. Довідки про доходи всіх членів сім’ї 

 
Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів.  

Також посвідчую, що повідомлений про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений(а). 

 

 

 

„___“ _________20___  р.                                   _______________  
                 (підпис) 

 
 

                                                                                                   

 

 
                                                                                                      
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 53 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Виділення одноразової грошової допомоги малозабезпеченим та 

хворим громадянам 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Письмова заява встановленої форми  

 2. Довідка від лікаря  

 3. Довідка про склад сім’ї  

 4. Довідки про доходи всіх членів сім’ї  

 5. Ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та 

сторінка реєстрації ) 

 6. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний 

код 

 7. Акт обстеження житлових умов.  

 8. Довідка з реквізитами банку про відкриття 

рахунку 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Місячний термін з дати подання заяви. 

 



5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Розпорядження міського голови 
 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Перерахування коштів на банківські реквізити  

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання послуги  

Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

 Податкового Кодексу  України 

 Міська цільова програми соціального захисту     

населення. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головний спеціаліст з соціальних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул.Соборна,21 

Тел. (05358) 31053 

 

    

                                                                                

                                                                                                   Міському голові                                                                               

 Рябоконю О.П. 

 ________________________ 

 ________________________ 

 Місце проживання: 

                                                                       вул.(пр.)_____________буд.__кв.__ 

      м.Пирятин 

 

      Тел.__________________ 

 

        
 

 

 

ЗАЯВА 

 

           Прошу    _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



До заяви додається:  

 

1. Довідка від лікаря  

2. Ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та сторінка місця реєстрації ) 

3. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код 

4. Довідка про склад сім’ї  

5. Акт обстеження житлових умов  

6. Довідки про доходи всіх членів сім’ї  

7. Реквізити банку 

 
Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів.  

Також посвідчую, що повідомлений про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений(а). 

 

 

 

„___“ _________20___  р.                                   _______________                                                        
 

 
                                                                                                      
 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 54 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Надання разової грошової допомоги на лікування учасникам 

АТО, які отримали поранення під час проходження служби 



  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Письмова заява встановленої форми  

 2. Довідка від лікаря  

 3. Довідка про склад сім’ї  

 4. Довідки про доходи всіх членів сім’ї  

 5. Ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та      

сторінка реєстрації ) 

 6. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний     

код 

 7. Довідка з реквізитами банку про відкриття 

рахунку 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 календарних днів з дати подання заяви. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Розпорядження міського голови. 
 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Перерахування коштів на банківські реквізити. 

 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

 Податкового Кодексу  України 

 Бюджетного кодексу України 

   Цільова програма соціального захисту  

населення  

9 Відповідальний за виконання  Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та 

молоді міської ради 



  37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул. Соборна,42 

Тел. (05358) 32396 

 

 

    

  

                                                 
  

  

 



      Міському голові                                                                               

 Рябоконю О.П. 

 ________________________ 

 ________________________ 

 Місце проживання: 

                                                                       вул.(пр.)_____________буд.__кв.__ 

      м.Пирятин 

 

      Тел.__________________ 

 

        
 

 

 

ЗАЯВА 

 

           Прошу    _________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

До заяви додається:  

 

1. Довідка від лікаря  

2. Ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та сторінка місця реєстрації ) 

3. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код 

4. Довідка про склад сім’ї  

5. Довідки про доходи всіх членів сім’ї  

6. Реквізити банку 

 
Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів.  

Також посвідчую, що повідомлений про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений(а). 

 

 

 

„___“ _________20___  р.                                   _______________  
                 (підпис) 

 

                                                                                          

 

 
                                                                                                      
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 55 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

 

Надання одноразової грошової допомоги на поховання 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми 

2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера 

заявника 

3. Довідка від голови квартального комітету 

про те, хто здійснив поховання (або з цвинтаря) 

4. Витяг з Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян 

5. Копія свідоцтва про смерть 

6. Копія трудової книжки померлого 

7. Довідка з Пенсійного фонду України 

8.  Довідка з центру зайнятості населення 

9. Довідка банку про рахунок заявника  

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Місячний термін з дати подання заяви. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради. 

 

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Перерахування коштів на особистий рахунок 

заявника 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

 Порядок надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головний спеціаліст з соціальних питань 

виконкому міської ради  

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул.Соборна, 21 

Тел. (05358) 31053 

 

 

    

  

                                                 
  

  



 

      Міському голові                                                                               

 Рябоконю О.П. 

 ________________________ 

 ________________________ 

 Місце проживання: 

                                                                       вул.(пр.)_____________буд.__кв.__ 

      м.Пирятин 

 

      Тел.__________________ 

 

        

                                                                              ЗАЯВА 

 

 Прошу надати одноразову грошову допомогу на поховання мого 

(єї)____ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________, який (яка) помер (ла)   

______________________________________________________ 

і на момент смерті не працював (ла), не перебував (ла) на службі, не 

зареєстрований (а) в центрі зайнятості як безробітний (а) та не був (ла) 

приватним підприємцем.   

 

До заяви додається:  

 



1. Ксерокопія паспорта (1 і 2 сторінки та сторінка реєстрації ) 

2. Ксерокопія довідки про ідентифікаційний код 

3. Довідка від голови квартального комітету про те, хто здійснив 

поховання (або з цвинтаря) 

4. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

5. Копія свідоцтва про смерть 

6. Копія трудової книжки померлого (або акт про її відсутність) 

7. Довідка з Пенсійного фонду України 

8. Довідка з центру зайнятості населення 

9. Довідка банку про рахунок заявника 

 
Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів.  

Також посвідчую, що повідомлений про включення даних про мене (членів сім’ї) 

до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської 

ради, із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений(а). 

 

 

„___“ _________20___  р.                                   _______________  
                 (підпис)                                      

                                                                                        
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 56 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про прийняття рішення щодо визнання доцільним призначення 

опікуна над недієздатним 



  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Письмова заява (встановленої форми). 

2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера 

заявника. 

3. Копія свідоцтва про народження (паспорта) 

підопічного. 

4. Медичний висновок (довідка поліклінічного 

відділення Пирятинської ЦРЛ) про стан 

здоров’я особи, що потребує опіки. 

5. Медичний висновок про стан здоров’я 

майбутнього опікуна, виданий за місцем його 

реєстрації (бланк медичного висновку 

встановленої форми видається заявнику при 

ознайомленні з інформаційною карткою). 

6. Довідка про склад сім’ї особи, що потребує 

опіки. 

7. Копії правовстановлюючих документів на 

нерухоме майно власником (співвласником) 

або користувачем якого є особа, що потребує 

опіки. 

8. Характеристика заявника. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів з дати подання заяви. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

 Рішення виконкому міської ради  

 



7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 Закон України „Про місцеве самоврядування“, 

 „Про звернення громадян“; 

Сімейний кодекс України, 

ст.ст. 55 – 79 Цивільний кодекс України. 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Юридичний відділ виконком міської ради 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин,  вул.Соборна, 21 

Тел. (05358) 31053 

 

 

    

  

                                                 
  

  

 



                                                                                                           Міському голові  

                                                                                       Рябоконю О.П. 
                                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                      ____________________________ 
                                                                                                            (П.І.Б. заявника повністю) 

 _________________________________ 

 ____________________________ 
 (поштова адреса місця проживання) 

 _________________________________ 

 ____________________________ 
                                                                                                     (номер контактного телефону заявника) 

 

 

 

З А Я В А 
 

       Прошу Вас розглянути питання щодо визнання доцільним 

призначення мене 

________________________________________________________ опікуном над 

моїм__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові та чисто, місяць, рік народження особи, що звертається)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
( вказати ступінь родинних стосунків, прізвище, ім’я, по-батькові та чисто, місяць, рік народження 

підопічного) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

      При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист 

персональних даних“ на обробку моїх особистих персональних даних . 

 

Додаток: 

1. ______________________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________. 

3. ____________________________________________________________________. 

4. ____________________________________________________________________. 

5. ____________________________________________________________________. 

6. ____________________________________________________________________. 

7. ____________________________________________________________________. 

 
 

 

____________________________               ___________________      _______________ 
         (число, місяць, рік)                             (підпис)                     (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 



про стан здоров’я громадян 

 

 
Прізвище, ім’я, по-

батькові______________________________________________________ 

Дат  народження_______________________________________________ 

Адреса_______________________________________________________ 

 

Дані медичного обстеження 

 

Дерматовенеролог______________________________________________ 

    (діагноз)     (дата) 

Психіатр______________________________________________________ 
     (діагноз)     (дата) 
Фтизіатр______________________________________________________ 
     (діагноз)     (дата) 

Нарколог____________________________________________________________________ 

    (діагноз)     (дата) 
Терапевт______________________________________________________ 
     (терапевт)     (дата) 

 

Дані лабораторного дослідження 

 

Реакція 

Вассермана_________________________________________________ 
     (дата, №)     (результат) 

ВІЛ-

інфікованість__________________________________________________ 
     (дата, №)     (результат) 

 

Остаточний 

висновок________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________ 

 

Керівник лікувально- 

профілактичного закладу ______________   ____________ 
      (підпис)    (прізвище) 

 

М.П. 

 

       Дата „___“__________20__ р. 

 

 
       

      Висновок дійсний 1 рік з дня видачі 
         



 

     

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 57 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про прийняття рішення щодо визнання доцільним звільнення 

громадянина від обов’язків опікуна 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Письмова заява (встановленої форми). 

2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера 

заявника. 

3. Копія свідоцтва про народження (паспорта) 

підопічного. 

4.Копія рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради про визнання 

доцільним призначення опікуном заявника над 

підопічним. 

5. Копія рішення суду про встановлення опіки 

та призначення опікуна. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів з дати подання заяви. 

У разі направлення додаткових запитів термін 

розгляду збільшується. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

Подання документів не в повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради  

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 Закон України „Про місцеве самоврядування“, 

 „Про звернення громадян“; 

Сімейний кодекс України, 

ст.ст. 55 – 79 Цивільний кодекс України. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Юридичний відділ виконкому міської ради  

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул.Соборна, 21 

Тел. (05358) 31084 

 

 

    

  

                                                 
  

  



                                                                                                      Міському голові  

                                                                                       Рябоконю О.П. 
                                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                      ____________________________ 
                                                                                                            (П.І.Б. заявника повністю) 

 _________________________________ 

 ____________________________ 
 (поштова адреса місця проживання) 

 _________________________________ 

 ____________________________ 
                                                                                                     (номер контактного телефону заявника) 

 

 

 

З А Я В А 
 

Прошу Вас розглянути питання щодо визнання доцільним звільнення мене __ 

________________________________________________  від обов’язків опікуна 
   (прізвище, ім’я, по-батькові та чисто, місяць, рік народження особи, що звертається)   
над моїм ______________________________________________________                      
( вказати ступінь родинних стосунків, прізвище, ім’я, по-батькові та чисто, місяць, рік народження 

підопічного) 

_________________________________________________________________________. 

________________________________________________________________________________________ 

                 (короткий опис підстав покладених в обґрунтування відмови від здійснення обов’язків опікуна)  

_________________________________________________________________________ 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист 

персональних даних“ на обробку моїх особистих персональних даних. 

 

Додаток: 

1. _______________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________________. 

4._______________________________________________________________________. 

5. _______________________________________________________________________. 

 

 

___________________________               ___________________      _________________________ 
         (число, місяць, рік)         (підпис)                     (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВОК 

про стан здоров’я громадян 

 

 

Прізвище, ім’я, по-

батькові______________________________________________________ 

Дат  народження_______________________________________________ 

Адреса_______________________________________________________ 

 

Дані медичного обстеження 

 

Дерматовенеролог______________________________________________ 

    (діагноз)     (дата) 

Психіатр______________________________________________________ 
     (діагноз)     (дата) 
Фтизіатр______________________________________________________ 
     (діагноз)     (дата) 

Нарколог____________________________________________________________________ 

    (діагноз)     (дата) 
Терапевт______________________________________________________ 
     (терапевт)     (дата) 

 

Дані лабораторного дослідження 

 

Реакція 

Вассермана_________________________________________________ 
     (дата, №)     (результат) 

ВІЛ-

інфікованість__________________________________________________ 
     (дата, №)     (результат) 

 

Остаточний 

висновок________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________ 

 

Керівник лікувально- 

профілактичного закладу ______________   ____________ 
      (підпис)    (прізвище) 

 

М.П. 

 

       Дата „___“__________20__ р. 

 

 

            

 Висновок дійсний 1 рік з дня видачі 

                 
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 58 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради 

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Видача акту обстеження житлово-комунальних умов 

  

1.  

 

Перелік документів, необхідних 

для отримання послуги 

  

 1. Письмова заява (встановленої форми). 

2. Копія паспорта та ідентифікаційного 

номера заявника. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

15 днів з дати подання заяви. 

У разі направлення додаткових запитів термін 

розгляду збільшується. 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  Результат надання Акт обстеження житлово-комунальних умов 



адміністративної послуги  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання послуги  

 Закони України: 

„Про місцеве самоврядування“, 

„Про звернення громадян“ 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головний спеціаліст з соціальних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин,  вул.Соборна, 21 

Тел. (05358) 31053 

                                                                                                     Міському голові  

                                                                                       Рябоконю О.П. 
                                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                      ____________________________ 
                                                                                                            (П.І.Б. заявника повністю) 

 _________________________________ 

 ____________________________ 
 (поштова адреса місця проживання) 

 _________________________________ 

 ____________________________ 
                                                                                                     (номер контактного телефону заявника) 

 

 

 

З А Я В А 
 

       Прошу Вас здійснити обстеження житлово-комунальних умов 
________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові та чисто, місяць, рік народження особи, що звертається)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист 

персональних даних“ на обробку моїх особистих персональних даних . 

 

Додаток: 

1. ____________________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________. 

 

 

 

___________________              ___________________               ______________ 
              (число, місяць, рік)         (підпис)                        (П.І.Б.) 

 

 



 
    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 59 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  

послуг  виконкому 

Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Довідка про доходи  

(для  працівників ДНЗ, ЗОШ міської ради) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 

 1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми  з обґрунтуванням необхідності  

довідки: (кредит, субсидія, допомога, пенсія) 

та зазначенням необхідного періоду 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

15 днів з дня реєстрації.  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

Подання документів не в повному обсязі. 

 



6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Довідка про доходи 

 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання послуги  

 

 Закони України: 

„Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про звернення громадян“ 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул.Соборна, 21 

Тел. (05358) 20576 

 

    

Міському голові  

  Рябоконю О.П. 

 ________________________ 
  _________________________ 

 

  Фактичне місце проживання: 

  вул.(пр.)________буд.__кв__ 

  м.Пирятин 

 

  Місце реєстрації: 

 

 вул.(пр.)__________буд.__кв__  

  Тел.__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВА 
 

 

                 

                                 Прошу надати мені довідку про заробітну плату за період  

                 з _________________ по_________________ для оформлення субсидії,  

                 пенсії, кредиту, заповнення декларації про доходи.  

           

 
 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

„___“ _________20___  р.                                     ______________  
                 (підпис) 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 60 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача довідки, яка підтверджує факт проживання з 

громадянином на день його смерті 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Паспорт заявника  

 2.Документ підтверджуючий родинні стосунки 

(свідоцтво про народження дитини, свідоцтво 

про шлюб)  

3. Свідоцтва про смерть члена сім’ї 

4. Домова книга (за наявністю)  

5. Довідка від голови квартального комітету 

про підтвердження факту спільного 

проживання з померлим на день його смерті 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою. 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Оперативно в день звернення. 

 

5.  
Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  Результат надання Довідка, яка підтверджує факт проживання з 



адміністративної послуги  громадянином на день його смерті.  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника). 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання послуги  

 

 Закон України 

 „Про місцеве самоврядування“, 

 Закон України 

 „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Адміністратор ЦНАПу виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32353 

 
  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 61 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача довідки про спільне проживання громадян  

(для пред’явлення в управління Пенсійного фонду України) 

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

 1. Паспорт заявника  

 2. Документ підтверджуючий родинні стосунки 

(свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про 

шлюб)  

3. Свідоцтва про смерть члена сім’ї 

4. Домова книга (за наявністю) 

5. Довідка від голови квартального комітету про 

підтвердження факту спільного проживання з 

померлим на день його смерті. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним листом 

з описом вкладення та повідомленням про 

вручення. 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання 

адміністративної послуги  

Оперативно в день подання. 

 

5.  Перелік підстав для відмови у Подання документів не в повному обсязі. 



наданні послуги   

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Довідка, яка підтверджує факт проживання з 

громадянином на день його смерті  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника). 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 

 Закон України 

 „Про місцеве самоврядування“, 

 Закон України 

 „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування“. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Адміністратор ЦНАПу виконкому міської ради  

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану,2 

Тел. (05358) 32353 

   
  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 62 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

 

Центр надання  

адміністративних послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

 

Видача довідки про склад сім’ї 

 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

 

1. Паспорт заявника 

2. Паспорти всіх членів сім’ї 

3. Свідоцтво про народження дитини (для 

неповнолітніх) 

4. Домова книга (приватний сектор) 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Документи  надаються заявником особисто чи 

уповноваженою ним особою або надсилається 

поштою цінним листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Оперативно в день подання. 

 

5.  
Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

Подання документів не в повному обсязі. 

 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Довідка про склад сім’ї . 



7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника). 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання послуги  

 Закон України 

 „Про місцеве самоврядування“. 

  

9 
Відповідальний за виконання  

  

Адміністратор ЦНАПу виконкому міської ради  

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32350 

 

 

    

  



 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 63 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

 

Про надання довідки-характеристики 

 

  

1.  

 

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги 

  

1. Письмова заява (встановленої форми). 

2. Копія паспорта. 

 

 

2.  

Порядок та спосіб їх подання  

 

 

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 7 календарних днів. 

 

5.  
Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

Подання документів не в повному обсязі. 

 



6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Довідка –характеристика.  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника). 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України ст.38 „Про місцеве 

самоврядування в Україні“;  

Закон України „Про звернення громадян“ 

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Юридичний відділ виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

вул. Соборна, 21 

Тел. (05358) 31084 

 

    

  

                                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                      Міському голові  

                                                                                        Рябоконю О.П. 
                                                                                                      ___________________________ 
                                                                                                            (П.І.Б. заявника повністю) 

 _________________________________ 

 ____________________________ 
 (поштова адреса місця проживання) 

 _________________________________ 

 ___________________________ 
                                                                                                     (номер контактного телефону заявника) 

 

 

 

 

 

З А Я В А 
 

Прошу Вас, у зв’язку з виниклою необхідністю, видати довідку-

характеристику на моє ім’я 
_________________________________________________________________________ 
                               (прізвище, ім’я, по-батькові та чисто, місяць, рік народження особи, що звертається)   
 Довідка-характеристика потрібна для  надання її до_____________________                                                                                                         

_________________________________________________________________________ 
                                                       (вказати назву установи до якої буде подано довідку-характеристику) 

_______________________________________________________________________________________ 

                  

При цьому даю згоду відповідно до Закону України „Про захист 

персональних даних“ на обробку моїх особистих персональних даних. 



 

Додаток: 

1. Копія паспорта. 
 

 

 

 

 

              ____________________               ___________________      _________________________ 
                    (число, місяць, рік)         (підпис)                     (П.І.Б.) 

 

 

 

 



 
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 64 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

 

 Надання дозволу на видалення зелених насаджень 

 

  

1.  

 

Перелік документів, необхідних 

для отримання послуги  

1. Письмова заява громадянина встановленої 

форми. 

2. Копія паспорта заявника. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення. 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 30 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги. 

5.  
Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

1. Надання заявнику в письмовій формі  

відповіді про остаточний результат. 

2. Видача ордера на спиляння. 



7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника), надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

„Про місцеве самоврядування в Україні“,  

 „Про благоустрій населених пунктів“. 

  Постанови КМУ: 

„Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, чагарників і квітників у населених                                        

пунктах“; 

Правила благоустрою та утримання території 

міста Пирятина.   

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану,2 

Тел. (05358) 32299      

                                                                  

                                                                               Міському голові  

         Рябоконю О.П. 

  ________________________ 

 ________________________ 

         Фактичне місце проживання: 

      

вул.(пр.)____________буд.__кв._ 

          м.Пирятин 

 

          Місце реєстрації: 

                                      

вул.(пр.)____________буд.__кв._ 

 

  Тел.__________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу надати дозвіл на спиляння дерев, які знаходяться на території, 

прилеглій до мого будинку, за адресою _________________, в зв’язку з (вказати 

причину)______________________________________________________________ 



______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів.  

Також посвідчую, що повідомлений про включення даних про мене (членів сім’ї) 

до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, 

із правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений (а). 

 

 

 

 

„___“ _________20___  р.                                   _______________  
                 (підпис) 

 

                                                                                
                                                                                                 
  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 65 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

  

Надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)* 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія технічного паспорта БТІ (у разі 

наявності); 

3. Копія правовстановлюючого документа, 

що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна (договір купівлі-продажу, 

дарування або міни, свідоцтво про право на 

спадщину, рішення суду, договір довічного 

утримання тощо) ( у разі наявності); 

4. Копія витягу з держаного реєстру ( у разі 

наявності); 

5. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація); 

6. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера; 

7.Довіреність (з копіями персональних даних), 

якщо звернення передано через 

уповноважену особу. 



2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки на за 

межами Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення  сесії міської ради про надання 

дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України:  

1. „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ від 21.05.1997 р. №280/97-ВР    

2.  „Про звернення громадян“ від 

02.10.96 р. №393/96-ВР. 

3. Конституція України. 

4. Земельний кодекс України від 

25.10.2001 р №2768-ІІІ (із змінами та 

доповненнями) 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 



 

  

 

 

 

*Більше 0,10 га – на розгляд сесії міської ради; 

до 0,10 га – до розробника технічної документації, при наявності документів на право власності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 

 

від _________________________________ 

 

_________________________________ 

 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

З А Я В А 
            Прошу надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: 

_________________________________________________________________, м. Пирятин,  

(с. _________________) з метою посвідчення права власності/ права оренди  земельної ділянки 

площею:___________ га.  
                                                 ( підкреслити необхідне)

     
 

Цільове призначення земельної ділянки     _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим використанням  мені  у власність не 

передавались (у разі оформлення права власності)___________________.  

                                                                                                                                                                     (підпис)                                                                                                     

До заяви додаю: 

копія технічного паспорта БТІ; 



копія правовстановлюючого документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого 

майна (договір купівлі-продажу, дарування або міни, свідоцтво про право на спадщину, 

рішення суду, договір довічного утримання тощо); 

копія витягу з держаного реєстру (за наявності); 

довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання) (за наявності); 

копія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, реєстрація); 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист персональних 

даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до бази 

персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із правами, які я 

маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних даних“,  

ознайомлений (а). 

 

__________________                                                                                     ________________ 

             (дата)                                                                                                             (підпис)  

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 66 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

 Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів з метою оформлення права власності/права оренди  

(нові гаражі) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява встановленого зразка для 

будівництва індивідуального гаража з метою 

оформлення права власності/права оренди на 

земельну ділянку. 

2.Копія паспорта . 

3. Копія ідентифікаційного номера. 

4. Графічний матеріал,  з відображенням 

бажаного місця розташування земельної  

ділянки. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів). 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

населених пунктів Пирятинської міської ради. 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради.  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника), надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“. 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

 

З А Я В А 

  

 
           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: _____________________________________,               

м. Пирятин, для  будівництва індивідуального гаража з метою оформлення права 

власності/оренди на земельну ділянку. 
 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

 

Засвідчую, що земельні ділянки для будівництва індивідуального гаражу  мені  у 

власність не передавались (у разі оформлення права 

власності)___________________.
  

                                                                                                                                                                
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

1. Копія паспорта та ідентифікаційного номера. 

2. Графічний матеріал,  з відображенням бажаного місця розташування  

земельної  ділянки. 

 

      Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України 

„Про захист персональних даних“, зазначених у заяві та доданих 

документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене 

(членів сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ 

виконкому Пирятинської міської ради, із правами, які я маю відповідно 

до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних даних“, 

ознайомлений (-а) 
 

 

___________________                                                                             ________________ 

           (дата)                                                                                                         (підпис) 
 

  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 67 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних 

гаражів з метою оформлення права власності/права оренди 

(існуючі) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Довідка про наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної 

ділянки в межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання). 

3. Копію правовстановлюючого 

документу, що посвідчує право 

власності на об’єкт нерухомого майна. 

4. Копія витягу про реєстрацію права 

власності  на нерухоме майно (за 

наявності) 

5. Копію технічного паспорту. 

6. Копію паспорта та ідентифікаційного 

номера. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  Строк надання адміністративної 30 днів ( максимальний – 45 днів) 



4.  послуги  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради.  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України;  Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від 

___________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________, 

який зареєстрований за 

адресою:___________ 

_____________________________________ 

_____________________________________

паспорт серія______ 

№___________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

З А Я В А 

           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: _____________________________________, м. Пирятин,  

(с. ________________) для  будівництва індивідуального гаража з метою оформлення права 

власності/оренди на земельну ділянку. 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

Засвідчую, що земельні ділянки для будівництва індивідуального гаражу  мені  у власність 

не передавались (у разі оформлення права власності)___________________.
  

                                                                                                                                                            
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

3. Копію правовстановлюючого документу, що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна. 

4. Копія витягу про реєстрацію права власності  на нерухоме майно (за наявності). 

5. Копію технічного паспорту. 

6. Довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення (використання). 

7. Копію паспорта та ідентифікаційного номера. 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений (-а) 

 

               _________________                                                                              ________________ 

                            (дата)                                                                                                     (підпис) 



 

 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 68 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

 Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку  господарських будівель та 

споруд з метою оформлення права власності/права 

оренди(існуючі) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Копію правовстановлюючого 

документу, що посвідчує право 

власності на об’єкт нерухомого майна. 

2. Копію технічного паспорту (за 

наявності). 

3. Копію паспорта. 

4. Копія ідентифікаційного номера. 

5. Довідка про наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної 

ділянки в межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України;  Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

від 

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_______ 

___________________________________    

___________________________________

паспорт серія______ 

№___________________, 

конт. ел.____________________________ 

З А Я В А 

           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою: _____________________________________,    м. Пирятин 

(с._________________), для  будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд з метою оформлення права власності/оренди на 

земельну ділянку. 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

           Засвідчую, що земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд  мені  у власність не передавались (у разі 

оформлення права власності)___________________.
  

                                                  
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

8. Копію правовстановлюючого документу, що посвідчує право власності на об’єкт 



нерухомого майна. 

9. Копію технічного паспорту. 

10. Довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за 

певним видом її цільового призначення (використання). 

11. Копію паспорта та ідентифікаційного номера. 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) 

до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської 

ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений (-а)                                                                                               

________________                                                                                                 ___________ 

      (дата)                                                                                                                    (підпис) 

 

 

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 69 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

 Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку  господарських будівель та 

споруд з метою оформлення права власності/права оренди 

(нові) 

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява встановленого зразка 

2. Графічний матеріал,  з відображенням   

місця розташування земельної  

ділянки. 

3. Копія довідки про наявність у 

Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність 

земельної ділянки в межах норм 

безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення 

(використання). 

4. Копія паспорта. 

5. Копія ідентифікаційного номера. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно. 

  Строк надання 

адміністративної послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів). 



4.  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради. 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України;  Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від 

___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за 

адресою:__________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ 

№___________________, 

 

 

конт. тел.____________________________ 

 

 

З А Я В А 

  

 

           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: _____________________________________, м. Пирятин 

(с._________________), для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд з метою оформлення права власності на земельну ділянку. 

 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

           Засвідчую, що земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд  мені  у власність не передавались (у разі оформлення 

права власності)___________________.
  

                                                  
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

12. Графічний матеріал бажаного місця розташування. 

13. Копію паспорта та ідентифікаційного номера. 

14. Копія довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним 



видом її цільового призначення (використання). 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений (-а) 

 

___________________                                                                              ________________                        

(дата)                                                                                                           (підпис) 

 

 

 

 



 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 70 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

 Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для садівництва з метою 

оформлення права власності/оренди 

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Копія витягу про реєстрацію права 

власності  на нерухоме майно (за 

наявності) 

2. Довідку про наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної 

ділянки в межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її 

цільового призначення (використання). 

3. Копію паспорта та 

ідентифікаційного номера. 

4. Графічний матеріал бажаного місця 

розташування земельної ділянки 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання 

адміністративної послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 



5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України;  Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від 

___________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

який зареєстрований за 

адресою:__________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт серія______ №________________, 

 

 

конт. тел.____________________________ 

 

З А Я В А 

 

           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою (в районі) : _____________________________________,  

м.Пирятин (с._________________), для  садівництва  з метою оформлення права 

власності/оренди на земельну ділянку. 

 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

           
 

Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим використанням  мені  у 

власність не передавались (у разі оформлення права власності)___________________.
  

                                                         
(підпис)

                                                                                                     

         До заяви додаю: 

1. Копію паспорта та ідентифікаційного номера. 

2. Копія витягу про реєстрацію права власності  на нерухоме майно (за наявності). 

3. Графічний матеріал бажаного місце розташування земельної ділянки. 



4. Довідку про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її 

цільового призначення (у разі оформлення права власності). 

 

Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений (-а) 

 

__________________                                                                              ________________   

        (дата)                                                                                                           (підпис) 

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 71 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи:  

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  ведення особистого 

селянського господарства, городництва (сінокосіння) на правах 

оренди (землі запасу) 

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

5. Копія витягу про реєстрацію права 

власності  на нерухоме майно (за 

наявності). 

6. Копія довідки про наявність у 

Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність 

земельної ділянки в межах норм 

безоплатної приватизації за певним 

видом її цільового призначення 

(використання) (за наявності). 

7. Копію паспорта та 

ідентифікаційного номера. 

8. Копія правовстановлюючого 

документу (за наявності). 

9. Графічний матеріал бажаного місця 

розташування земельної ділянки. 

10. Копія посвідчення учасника 

бойових дій, завірена райвіськкоматом. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення. 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

Безкоштовно. 



послуги  

  

4.  

Строк надання 

адміністративної послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України;  Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“  

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2                                                

Тел. (05358) 32299 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 
 
від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:__________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ 

№___________________, 

 

 

конт. тел.____________________________ 

 
 

З А Я В А 

  

 
           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою (в районі): 

_____________________________________,  

м.Пирятин (с._________________), для  городництва (сінокосіння) та 

особистого селянського господарства з метою оформлення права оренди на 

земельну ділянку. 
 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

            

 

До заяви додаю: 

15. Копію паспорта та ідентифікаційного номера. 

16. Графічний матеріал бажаного місця розташування. 

17. Копія посвідчення учасника бойових дій, завірена райвіськкоматом. 
 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист персональних 

даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений (-а) 
 
 
___________________                                                                              ________________ 
           (дата)                                                                                                          (підпис)  

 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 72 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

 Надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

для зміни її цільового призначення (або її частини) 

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Копія технічного паспорта БТІ (у разі 

наявності); 

2. Копія правовстановлюючого документа, 

що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна (договір купівлі-

продажу, дарування або міни, свідоцтво 

про право на спадщину, рішення суду, 

договір довічного утримання тощо) ( у разі 

наявності); 

3. Копія витягу з держаного реєстру ( у разі 

наявності); 

4. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація); 

5. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера; 

6. Копія документу, що підтверджує 

виникнення права на земельну ділянку; 

7. Матеріали, що підтверджують 

необхідність зміни цільового призначення 

(за наявності). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання 

адміністративної послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 
 
від 

___________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

який зареєстрований за 

адресою:__________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт серія______ 

№___________________, 

конт. тел.____________________________ 

 
З А Я В А 

 
Прошу надати  дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для зміни її цільового 

призначення (або її частини) за адресою: 

_____________________________________, м. Пирятин (с.______________), для  

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ з 

метою оформлення права власності/оренди на земельну ділянку. 

 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим  призначенням мені  у власність 

не передавались (у разі оформлення права власності)___________________.  

                                                                                                                                                                                            (підпис)                                                                                                         

             До заяви додаю: 

копія технічного паспорта БТІ (у разі наявності); 

копія правовстановлюючого документа, що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна (договір купівлі-продажу, дарування або міни, свідоцтво про 

право на спадщину, рішення суду, договір довічного утримання тощо) ( у разі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 
від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:__________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №___________________, 

 

 

конт. тел.____________________________ 

 

 

З А Я В А 

  

 

           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою (в районі) : 

_____________________________________,  

м.Пирятин (с._________________), для  городництва (сінокосіння) з метою 

оформлення права оренди на земельну ділянку. 
 



наявності); 

копія витягу з держаного реєстру ( у разі наявності); 

копія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, реєстрація); 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

копія документу, що підтверджує виникнення права на земельну ділянку; 

матеріали, що підтверджують необхідність зміни цільового призначення. 

  
Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про 

захист персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому 

Пирятинської міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 

Закону України „Про захист персональних даних“, ознайомлений (-а) 
 
 
 
___________________                                                                                          ________________ 
           (дата)                                                                                                          (підпис)  

 
 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

            

 

До заяви додаю: 

1. Копію паспорта та ідентифікаційного номера. 
2. Графічний матеріал бажаного місця розташування. 

 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до бази 

персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із правами, 

які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних даних“, 

ознайомлений (-а) 
 

 

 

___________________                                                                              ________________ 

           (дата)                                                                                                          (підпис)  
 

 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 73 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

Надання  дозволу на розробку  технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

8. Копія технічного паспорта БТІ (у разі 

наявності); 

9. Копія правовстановлюючого документа, 

що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна (договір купівлі-

продажу, дарування або міни, свідоцтво 

про право на спадщину, рішення суду, 

договір довічного утримання тощо) ( у разі 

наявності); 

10. Копія витягу з держаного реєстру ( у разі 

наявності); 

11. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація); 

12. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера; 

13. Копія документу, що підтверджує 

виникнення права на земельну ділянку. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно. 



  

4.  

Строк надання 

адміністративної послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів). 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради. 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 
 
від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:__________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №___________________, 

 

 

конт. тел.____________________________ 

 
 

З А Я В А 

 

Надання  дозвілу на розробку  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права 

суборенди, сервітуту за адресою : _____________________________________,       

м. Пирятин (с.______________)  

 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

            

До заяви додаю: 
1. Копія технічного паспорта БТІ (за наявності); 

2. Копія правовстановлюючого документа, що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна (договір купівлі-продажу, дарування або міни, свідоцтво про право на 

спадщину, рішення суду, договір довічного утримання тощо) (за наявності); 

3. Копія витягу з державного реєстру (за наявності); 

4. Копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація), зацікавлених осіб; 

5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, зацікавлених осіб; 

6. Копія документу, що підтверджує право на земельну ділянку. 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської 

міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України 

„Про захист персональних даних“, ознайомлений (-а) 
 
 
 
___________________                                                                              ________________ 
           (дата)                                                                                                          (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:__________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №___________________, 

 

 

конт. тел.____________________________ 

 

 

З А Я В А 

  

 

           Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за адресою (в районі) : 

_____________________________________,  

м.Пирятин (с._________________), для  городництва (сінокосіння) з метою 

оформлення права оренди на земельну ділянку. 



 

Орієнтовний розмір  _________  га. 

            

 

До заяви додаю: 

3. Копію паспорта та ідентифікаційного номера. 
4. Графічний матеріал бажаного місця розташування. 

 

 

 Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до бази 

персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із правами, 

які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних даних“, 

ознайомлений (-а) 
 

 

 

___________________                                                                              ________________ 

           (дата)                                                                                                          (підпис) 

 

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 74 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання у власність (оренду) для 

будівництва індивідуальних гаражів 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія проекту землеустрою. 

3. Копія витягу з державного земельного 

кадастру. 

4. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

5. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  Строк надання адміністративної 30 днів ( максимальний – 45 днів) 



4.  послуги  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

3. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

 

З А Я В А 

  

            Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва індивідуальних гаражів з метою оформлення права власності (оренди), за 

адресою _____________________________________, м.Пирятин (с.______________). 

Кадастровий номер земельної ділянки 

_________________________________________________________________ 

 

Площею   _________  га. 

 

Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим  призначенням мені  у 

власність не передавались (у разі оформлення права власності)___________________.
  

                                                                                                                                             
(підпис)

                                                                                                      

До заяви додаю:
 

копія витягу з державного земельного кадастру (за наявності); 

копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація) заявника; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заявника; 

копія проекту землеустрою. 

 

              Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

              Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) 

до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської 

ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений (-а) 

 



  ___________________                                                                              ________________ 

                 (дата)                                                                                                         (підпис) 

 

 

 

 

 



 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 75 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання у власність (оренду) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія проекту землеустрою. 

3. Копія витягу з державного земельного 

кадастру. 

4. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація), зацікавлених осіб. 

5. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера, зацікавлених осіб. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

3. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

                                                                          

конт. тел.____________________________ 

 

З А Я В А 

            Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд з 

метою оформлення права власності (оренди), за адресою 

_____________________________________, м.Пирятин (с.______________).  

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________________________ 

 

Площею   _________  га. 

 

Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим  призначенням мені  у власність 

не передавались (у разі оформлення права власності)___________________.
  

                                                                                                                                                                               
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

 

копія витягу з державного земельного кадастру (за наявності); 

копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація) заявника; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заявника; 

копія проекту землеустрою. 

 

Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

        Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений (-а) 

 

___________________                                                                              ________________ 

             (дата)                                                                                                         (підпис) 



 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 76 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання у власність (оренду) для ведення 

садівництва 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія проекту землеустрою. 

3. Копія витягу з державного земельного 

кадастру. 

4. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

5. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

3. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення сесії видається заявнику 

(уповноваженій особі заявника), надсилається 

поштою на адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“  

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові 

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

 

З А Я В А 

 

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення садівництва з метою оформлення права власності (оренди), за адресою 

:_______________________________________________,  

м.Пирятин (с.______________). Кадастровий номер земельної ділянки: 

_________________________________________________________________ 

 

Площею   _________  га. 

 

Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим  призначенням мені  у 

власність не передавались (у разі оформлення права 

власності)___________________.
  

                                                                                                                                                                                              
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

копія витягу з державного земельного кадастру (за наявності); 

копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація) заявника; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заявника; 

копія проекту землеустрою. 

 

Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про 

захист персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 



 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому 

Пирятинської міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 

Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений (-а) 

 

 

  ___________________                                                                              ________________ 

                 (дата)                                                                                                         (підпис) 

 

 

 

 

 



 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 77 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія кадастрового плану земельної 

ділянки з технічної документації.  

3.Копія витягу з державого земельного 

кадастру. 

4. Копія правовстановлюючого документу на 

об’єкт нерухомості. 

5. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

6. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“  

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від 

___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

З А Я В А 

  

            Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки для 

__________________________________________________________________ з метою 

оформлення права власності (оренди), за адресою: 

________________________________________________________________,  

м.Пирятин (с.______________). Кадастровий номер земельної ділянки: 

_________________________________________________________________ 

 

Площею   _________  га. 

 

Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим  призначенням мені  у 

власність не передавались (у разі оформлення права власності)___________________.
  

                                                                                                                                              
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

копія витягу з державного земельного кадастру; 

копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація) заявника; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заявника; 

копія кадастрового плану земельної ділянки. 

 

          Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

 



персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

          Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до 

бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений (-а) 

 

__________________                                                                      ________________ 

             (дата)                                                                                              (підпис) 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 78 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної/приватної 

власності  

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія проекту землеустрою.  

3.Копія витягу з державного земельного 

кадастру. 

4. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

5. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 



4.  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; Закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“ ; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“  

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

З А Я В А 

             Прошу затвердити проект  землеустрою щодо зміни цільового  використання   

земельної ділянки комунальної/приватної власності із земель 

для__________________________________________________________________ на землі 

для ____________________________________________________________ за адресою: 

_____________________________________________________________________,  

м.Пирятин (с.______________). Кадастровий номер земельної ділянки: 

_________________________________________________________________ 

 

Площею   _________  га. 

 

Засвідчую, що земельні ділянки з вищезазначеним цільовим  призначенням мені  у 

власність не передавались (у разі оформлення права власності)___________________.
  

                                                                                                                                                                                              
(підпис)

                                                                                                         

До заяви додаю: 

 

копія витягу з державного земельного кадастру; 

копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація) заявника; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заявника; 

копія кадастрового плану земельної ділянки. 

 

            Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

           Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) 

до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, 

із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист 

персональних даних“, ознайомлений (-а) 

 

__________________                                                                      ________________ 

 



             (дата)                                                                                              (підпис) 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 79 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про заключення (поновлення) договору оренди                                         

на земельну ділянку 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія проекту землеустрою або технічної 

документації.  

3.Копія витягу з державного земельного 

кадастру. 

4. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

5. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

6. Витяг з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

Безкоштовно  



послуги  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів) 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення про заключення (поновлення) 

договору оренди на земельну ділянку 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення про заключення (поновлення) 

договору оренди на земельну ділянку видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“; „Про оренду 

землі“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

____________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

З А Я В А 

             Прошу надати дозвіл на заключення (поновлення) договору оренди земельної 

ділянки для____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________за адресою: 

______________________________________________________________________________,  

м.Пирятин (с.______________). Кадастровий номер земельної ділянки:  

_______________________________________________________________________________ 

 

 



Площею   _________  га. 

 

До заяви додаю: 

копія  діючого договору оренди земельної ділянки (при поновленні); 

копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація) заявника; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заявника; 

копія витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; 

копія витягу з Державного земельного кадастру. 

 

Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про захист 

персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до бази 

персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської міської ради, із 

правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України „Про захист персональних 

даних“, ознайомлений (-а) 

 

__________________                                                                      ________________ 

             (дата)                                                                                                                (підпис) 

 

 

 

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 80 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Про прийняття в фонд міської ради земельної ділянки та 

припинення договору оренди (сервітуту) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Письмова заява встановленого зразка 

2. Копія діючого договору оренди земельної 

ділянки(сервітуту).  

3. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

4. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення. 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 днів ( максимальний – 45 днів). 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 



6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення сесії міської ради. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“; „Про оренду 

землі“. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові  

Рябоконю О.П. 

 

від ___________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________, 

який зареєстрований за адресою:_________ 

 

______________________________________ 

паспорт серія______ №_________________, 

 

конт. тел.____________________________ 

 

З А Я В А 

                         Прошу прийняти в фонд міської ради земельну ділянку для 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

___________________________________________________________за адресою: 

_____________________________________________________________________,  

м.Пирятин (с.______________) та припинити договір оренди (сервітуту). 

Кадастровий номер земельної ділянки______________________________________. 

 



 

Площею   _________  га. 

 

        До заяви додаю: 

 

копія  діючого договору оренди земельної ділянки; 

копія паспорта громадянина України (стор. 1,2, реєстрація) заявника; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, заявника; 

 

Даю згоду на використання моїх даних згідно з Законом України „Про 

захист персональних даних“, зазначених у заяві та доданих документів. 

 Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів 

сім’ї) до бази персональних даних „Звернення громадян“ виконкому Пирятинської 

міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 Закону України 

„Про захист персональних даних“, ознайомлений (-а) 

 

__________________                                                                      ________________             

(дата)                                                                                                      (підпис) 

 

 

 

 

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 81 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання     

адміністративних  послуг 

виконкому Пирятинської 

      міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Видача довідки про приватизацію земельної ділянки 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

2. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

3. Технічний паспорт на об’єкт нерухомого 

майна. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Документи надаються заявником особисто чи 

уповноваженою ним особою або 

надсилається поштою цінним листом з 

описом вкладення та повідомленням про 

вручення. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Оперативно в день звернення.  

 

5.  
Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

1.Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства. 



послуги  2. Розташування земельної ділянки за межами 

Пирятинської міської ради. 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

4.Документи, що посвідчують право власності 

на землю. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Видача довідки.  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника), надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України, Земельний кодекс 

України закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“. 

 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Україна 

                Виконавчий комітет 

          Пирятинської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг 

                37000, Полтавської обл. 

м.Пирятин, площа Героїв Майдану,2 

 „____“________20      року № _______ 

 

 

 

 

ДОВІДКА 

 

 

Видана гр.___________________________________________________, 

________________________________________________________________ 

який  (яка) проживає в _____________________________________________ 

в тім, що земельна  ділянка площею _________ га., що розташована за адресою 

________________________________________________________________ 

приватизована ( не приватизована). 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу із земельних  

та екологічних питань  

виконкому міської ради                                                                 Є.В.Стадник 



 
 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 82 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання     

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Видача довідки про наявність (відсутність) земельної ділянки 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

    1. Копія паспорта громадянина України 

(стор. 1, 2, реєстрація). 

2. Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

    3. Технічний паспорт на житловий будинок 

або Державний акт на земельну ділянку (у разі 

наявності). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Документи надаються заявником особисто чи 

уповноваженою ним особою або надсилається 

поштою цінним листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Оперативно в день подання.  

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

1. Невідповідність поданих документів вимогам 

законодавства. 

2. Розташування земельної ділянки за межами 



послуги  Пирятинської міської ради. 

3. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Видача довідки. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Довідка видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Конституція України; Земельний кодекс 

України; закони України: „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“; „Про землеустрій“.  

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32299 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Україна 

                Виконавчий комітет 

          Пирятинської міської ради 

Центр надання адміністративних послуг 

                37000, Полтавської обл. 

м.Пирятин, площа Героїв Майдану,2 

 „ ____“________20     року № _______ 

 

 

 

 

ДОВІДКА 

 

 

Видана гр.___________________________________________________, 

___________ року народження, зареєстрованій  за адресою: _______________ 

______________________  про те, що він (вона) не користується (користується) 

земельною ділянкою площею _________ га. 

 

 

 

 

 

Довідка видана для подання до управління соціального захисту населення 

Пирятинської райдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

Спеціаліст  відділу із земельних 

та екологічних питань  

виконкому міської ради                                                           Н.І.Корчемна         

                                                                                       



 
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 83 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про встановлення режиму роботи торговельних об’єктів, 

закладів ресторанного господарства, аптечних закладів та 

об’єктів у сфері надання побутових послуг 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява встановленого зразка. 

2. Копія виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. 

3. Копія свідоцтва про сплату єдиного 

податку (для фізичних осіб підприємців) чи 

свідоцтва про реєстрацію платника податку 

на додану вартість (для юридичних осіб). 

4. Копія правовстановлюючих документів на 

нежитлове приміщення (магазин, кафе тощо) та  

технічний  паспорт (у разі відкриття чи 

реконструкції об’єкта торгівлі, зміни власника 

нерухомого майна, виду господарської  

діяльності, загальної площі об’єкта тощо). 

5. Копія договору оренди приміщення                       

(у разі оренди  чи  суборенди приміщень 

особою, яка не  є  власником нерухомого 

майна). 

6. Копія декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації чи копія державного акта про 



введення в експлуатацію об’єкта                                          

(у разі будівництва нової споруди чи 

реконструкції   старої споруди зі зміною її 

статусу (типу), з  використанням під  

комерційне  призначення. 

7.Копія правовстановлюючих документів на 

земельну ділянку (Державний акт на землю),      

(у разі відкриття нового об’єкта торгівлі та 

здійснення в ньому господарської діяльності 

особисто власником земельної ділянки, чи у 

разі зміни власника земельної ділянки). 

8. Договір оренди чи суборенди  земельної 

ділянки (у разі оренди  чи  суборенди земельної 

ділянки особою, яка не є її власником). 

9. Копії ліценцій на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями, тютюновими 

виробами, лікарськими засобами  та іншими  

ліцензійними   товарами. 

10. Договір з КП „Каштан“ на вивіз сміття. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 календарних днів 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 



8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

       Господарський і Цивільний кодекси      

України;    

      Закони України:  

5. „Про місцеве самоврядування в 

Україні“  

6. „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності“ 

7. „Про захист прав споживачів“ 

8. „Про пожежну безпеку“ 

9. „Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя 

населення“ 

10. “„Про благоустрій населених пунктів“ 

Постанови КМУ: 

1. Про затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил   

торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів“ від 15.06.2006 р. № 833 (із 

змінами). 

2. „Про затвердження  Правил побутового 

обслуговування населення“ від 16.05.1994 р. № 

313 (із змінами).   

3. „Про затвердження Правил торгівлі 

лікарськими засобами в аптечних закладах“ від  

17.11.2004 р.№ 1570 (із змінами). 

Накази міністерства економіки України:    

1. „Про затвердження Правил роздрібної 

торгівлі непродовольчими товарами“. 

2. „Про затвердження Правил роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами“ та інші 

нормативно-правові акти, що регулюють 

торговельну діяльність.  

         Рішення  сорок другої (позачергової ) сесії 

шостого скликання „Про внесення змін та 

доповнень до Правил благоустрою та 

утримання  території міста Пирятина“  від 17 

грудня 2014 року   № 257. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ управління комунальною власністю 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

 

  

 

 

 



 

Міському  голові Рябоконю О.П. 

______________________________________________

___ 

______________________________________________

___ 
(суб’єкт господарювання, П.І.Б.фізичної особи – 

підприємця, чи назва юридичної особи)  

__________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________

____ 

(місце   реєстрації суб’єкт господарювання ) 

 

контактні телефони: ________________________  

 

                                                                      З  А  Я  В А 

Прошу встановити режим роботи в  торговельному об’єкті  (магазин, кіоск, павільйон),  

закладі  ресторанного господарства (ресторан, кафе, бар),  аптечному закладі ( аптека, 

аптечний пункт),  об’єкті у сфері  надання побутових послуг населенню (ательє, 

майстерня 

тощо)_____________________________________________________________________________

__ 
(вказати статус та назву  торгівельного об’єкта, закладу ресторанного господарства,  аптечного закладу, об’єкта по наданню побутових послуг) 

Розташованого: 

___________________________________________________________________________________________________ 
(вказати   юридичну  адресу  торговельного  об’єкта,  закладу ресторанного господарства,     об’єкта  по наданню побутових послуг ) 

Для здійснення  торгівлі,  громадського харчування,  надання побутових послуг  в даному об’єкті 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (вказати  види господарської діяльності ) 

Пропоную  режим роботи  :            

_____________________________              з _____год.      до _____   год. 

(вказати  робочі дні тижня)перерва  на  обід:     з ____ год.       до ______  год.;    

                                                                        вихідний день:    _____________________________ 

 

Торговельний об’єкт (заклад ресторанного господарства,  аптечний заклад,  об’єкт по наданню побутових послуг)  

має  загальну    площу _______кв.м. ,   у тому числі:   площа торгового залу, залу по прийому замовлень  від 

замовників  складає :    ________   кв.м.  та   площа   підсобного приміщення  ______ кв.м .  

Об’єкт для ведення  господарської діяльності   я орендую у  

___________________________________________________________________________________________________

___ (вказати  прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця,    чи фізичної особи- громадянина,     чи    назву  юридичної особи ) 

терміном  на ___ роки.  З вказаною особою чи суб’єктом господарювання, заключено договір оренди нежитлового 

приміщення   № ______       від   _____________  20________ року. 

            Об’єкт (комерційного призначення)   перебуває  в  приватній (спільній сумісній, частковій )  власності 

_________________________________________________________________________________________________на 
(вказати П.І.Б. власника нерухомого майна  (об’єкта торгівлі, закладу ресторанного господарства, об’єкта по наданню побутових послуг)    

підставі____________________________________________________________________________________________

___ 
вказати  назву  правовстановлюючого  документу на нерухоме майно) 

 

Зобов’язуюсь в своїй діяльності постійно дотримуватись чинного законодавства у сфері торгівлі,  громадського 

харчування, побутового обслуговування населення, захисту прав споживачів, санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення, протипожежної безпеки, Правил благоустрою міста Пирятина та інших нормативно-

правових актів, що  регулюють господарську   та торговельну діяльність.  

 

До заяви додаю (копії документів) : 

1. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

2. Свідоцтво про сплату єдиного податку (для фізичних осіб підприємців) чи свідоцтво про реєстрацію платника 

податку на додану  вартість (для юридичних осіб), у разі перебування на загальній системі оподаткування.  

 3. Договір оренди торговельного об’єкта, закладу ресторанного господарства, аптечного закладу, об’єкта по 

наданню побутових послуг населенню (у разі оренди приміщення особою, яка не  є  власником нерухомого майна). 

4. Декларацію  про готовність  об’єкта до  експлуатації чи державний акт про введення  об’єкта  в експлуатацію          

(у разі будівництва нової споруди чи реконструкції   старої споруди зі зміною її статусу (типу), з  використанням 

під  комерційне  призначення). 

5. Паспорта  на розміщення  павільйону,  кіоску чи  паспорт аптечного закладу. 

6. Правовстановлюючий документ (свідоцтво про право власності на нерухоме майно) на  об’єкт комерційного  

призначення (у разі будівництва нової споруди чи реконструкції  старої споруди зі зміною її статусу (типу). 



 7. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку (Державний акт на землю) чи  договір оренди земельної 

ділянки  (у разі оренди   чи  суборенди земельної  ділянки  особою, яка не є її власником).  

8. Копії ліценцій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими  ліцензійними 

товарами ( у разі  здійснення   торгівлі  вказаними  групами  товарів). 

9. Договір з  КП „Каштан“  на вивіз  сміття . 

 

Відповідальність за достовірність відомостей у поданих документах несе заявник. 

 

_____________                 _______________________                            ______________________________________ 

   (дата )                             (підпис ФОП чи  керівника)                                (П.І.Б. ФОП, чи  назва юридичної особи)      

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 84 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Про надання тимчасових дозволів суб’єктам  господарювання, 

сільгоспвиробникам та іншим господарюючим суб’єктам  на 

розміщення  нестаціонарних та транспортних засобів для 

здійснення виносної (виїзної) торгівлі  та надання  послуг у сфері 

розваг, під час проведення ярмарок та  святкових, урочистих 

масових заходів 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

Для надання тимчасових дозволів суб’єктам  

господарювання, сільгоспвиробникам та 

іншим господарюючим суб’єктам  на 

розміщення  нестаціонарних та 

транспортних засобів для здійснення 

виносної (виїзної) торгівлі,  під час 

проведення ярмарок та  святкових,  

урочистих масових заходів чи в літній   

період: 

1. Заява встановленого зразка. 

2. Копія виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. 

3. Копія свідоцтва про сплату єдиного 

податку (для фізичних осіб підприємців)      

чи свідоцтва про реєстрацію платника 

податку на додану вартість (для юридичних 

осіб). 



4. Інформація про асортиментний перелік 

продовольчих та непродовольчих груп товарів, 

які плануються до реалізації, з зазначенням 

роздрібних  цін  на них (вільна форма). 

5. Копія медичної (их) книжки (ок) від фізичної  

особи підприємця чи продавців, які працюють, 

про проходження  медичного огляду в 

Пирятинській ЦРЛ. 

 

Про надання тимчасових дозволів суб’єктам  

господарювання на розміщення 

розважальних майданчиків (дитячих  

надувних гірок, батутів), комплексу 

пересувних атракціонів (дитячі каруселі 

ланцюгові, катальні гірки, автодром, 

центрифуга, паровозик та інші види), цирку-

шапіто, для надання  послуг у сфері розваг 

для дітей, під час проведення ярмарок та  

святкових,  урочистих масових заходів, чи 

під  час вистав: 

1. Заява встановленого зразка. 

2.Копія виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. 

3.Копія свідоцтва про сплату єдиного 

податку (для фізичних осіб підприємців)      

чи свідоцтва про реєстрацію платника 

податку на додану вартість (для юридичних 

осіб). 

4. Копія дозволу з територіального органу  

Держпраці у Полтавській області чи з інших 

областей, на виконання робіт підвищеної  

небезпеки  та на експлуатацію  машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

(у разі розміщення та експлуатації цирку-

шапіто, каруселей або надувних гірок  

підвищеної  небезпеки,  на території  міста). 

5. Лист - погодження від директорів  стадіону 

„Ювілейний“ та  ЦДЮТу  щодо розміщення на 

їхніх територіях, що знаходяться в  

оперативному управлінні, цирку-шапіто,  

каруселей або надувних гірок  підвищеної 

небезпеки (у разі надходження заявки від 

суб’єктів господарювання щодо розміщення 



атракціонів та інших  засобів на території  

міста). 

6. Інформація  про роздрібні ціни  на  квитки за 

відвідування  атракціонів,  цирку  тощо. 

7.Копії посвідчень від суб’єктів 

господарювання, чи найманих працівників  про 

проходження    навчань з техніки  безпеки щодо 

експлуатації каруселей або надувних гірок  

підвищеної небезпеки.  

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

30 календарних днів 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Рішення видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

       Господарський і Цивільний кодекси      

України;  

Закони України:  

11. „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ 

12. „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності“ 

13. „Про захист прав споживачів“ 

14. „Про пожежну безпеку“ 

15. „Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя 

населення“ 



16. ,,Про безпечність  та  якість харчових 

продуктів” 

17. “„Про благоустрій населених пунктів“ 

 

Постанови КМУ: 

1. Про затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил   

торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів“  від 15.06.2006 р.   № 833 

(із змінами). 

Накази міністерства економіки України:       

„Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами“. 

Наказ міністерства зовнішніх економічних 

зв’язків і торгівлі України: 

„Про затвердження Правил роботи  

дрібнороздрібної торговельної мережі“                  

та інші нормативно-правові акти, що 

регулюють торговельну діяльність. 

 

Накази  міністерства регіонального розвитку , 

будівництва та житлово-комунального 

Господарства України:                  

 „Про затвердження Порядку  розміщення 

тимчасових споруд для провадження                     

підприємницької діяльності“; 

Рішення  тридцять шостої сесії  шостого 

скликання Пирятинської міської ради           

„Про  затвердження порядку розміщення 

тимчасових споруд  для провадження  

підприємницької  діяльності у місті Пирятині“  

від 18 червня 2014 року № 119;                   

Рішення  сорок другої (позачергової)  сесії 

шостого скликання Пирятинської міської                   

ради від 17 грудня 2014 року № 257              

„Про внесення змін та Правил благоустрою  та                    

утримання  території міста Пирятина“. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ управління комунальною власністю 

виконкому пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

тел.(факс) (05358) 32270 

  

 



      Міському  голові    

Рябоконю О.П. 

   

     __________________________________ 

                   __________________________________ 
      (суб’єкта господарської діяльності) 

        __________________________________ 

      (місце його  реєстрації ) 

        __________________________________ 

                                  (контактний  телефон ) 

 

                                                                                 З А Я В А (торгівля) 

 

Прошу надати  тимчасовий  дозвіл на розміщення 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________

__вказати  назву нестаціонарних чи транспортних  засобів,    їх кількість  та   розмір, для здійснення 

тимчасової торгівлі) 

За адресою : 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

 

для здійснення виїзної (виносної) торгівлі  

__________________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

(вказати групу товарів, яка буде пропонуватись до реалізації) 

__________________________________________________________________________________________

__ 

Пропоную графік    та     режим роботи: 

__________________________________________________________________________________________

__ 

(вказати  дату  та термін здійснення  торгівлі  з нестаціонарних засобів )                     

 з _____год.    до ______ год. 

 

Зобов’язуюся   дотримуватись  в своїй  діяльності чинного законодавства  у сфері  торгівлі,    

санітарно-епідеміологічного  благополуччя населення, захисту прав споживачів, протипожежної  

безпеки,  Правил  благоустрою міста Пирятина та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють господарську та торговельну діяльність. 

 

До заяви  додаю копії  документів: 

1. Виписка з єдиного державного реєстру    юридичних осіб  та    фізичних осіб – підприємців. 

2. Свідоцтво  платника   єдиного  податку (для фізичних осіб підприємців) чи свідоцтво про реєстрацію 

платника податку на додану вартість ( для юридичних осіб ). 

3.Схема розміщення нестаціонарного або  транспортного засобу для здійснення виїзної (виносної) 

торгівлі, у визначеному  місці  міською  радою  (виготовити  у   відділі земельних   та  екологічних 

питань міської  ради). 

4. Інформація  про ціни  на продовольчі та інші групи товарів. 

5. Копії медичних книжок ( продавців)  про проходження   медичного огляду. 

 

 

____________                              __________________                             _______________________                                           
(число, місяць,рік )                          (підпис ФОП чи  керівника )                           ( суб’єкт  господарювання) 

юридичної особи) 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

     Міському  голові    

Рябоконю О.П. 

   

      __________________________________ 

                   __________________________________ 
      (суб’єкта господарської діяльності) 

        __________________________________ 

       (місце його  реєстрації ) 

        __________________________________ 

                           (контактний  телефон ) 

 

                                                                                 З А Я В А (розваги) 

 

Прошу надати  тимчасовий  дозвіл на розміщення 
______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________

__вказати  назву нестаціонарних чи транспортних  засобів,    їх кількість  та   розмір, для здійснення 

тимчасової торгівлі товарами нескладного  асортименту / чи  назву цирку-шапіто, зазначивши його 

загальну площу, кількість  посадкових місць/ чи  перелік  каруселей,  гірок  підвищеної небезпеки,  

зазначивши   розмір кожної. 

За адресою : 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

 

для здійснення виїзної (виносної) торгівлі   чи  надання послуг у  сфері розваг для дітей та дорослих 

__________________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

(вказати групу товарів, яка буде пропонуватись до реалізації,   чи перелік послуг у сфері  розваг для 

дітей та  

дорослих)_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________________

__ 

Пропоную графік    та     режим роботи: 

__________________________________________________________________________________________

__ 

(вказати  дату  та термін здійснення  торгівлі  з нестаціонарних засобів чи надання  послуг у сфері 

розваг)                     

 з _____год.    до ______ год. 

 

Зобов’язуюся   дотримуватись  в своїй  діяльності чинного законодавства  у сфері  торгівлі,    

санітарно-епідеміологічного  благополуччя населення, захисту прав споживачів, протипожежної  



безпеки,  Правил  благоустрою міста Пирятина та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють господарську та торговельну діяльність. 

 

До заяви  додаю копії  документів: 

1. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

2. Свідоцтво  платника   єдиного  податку (для фізичних осіб підприємців) чи свідоцтво про реєстрацію 

платника податку на додану вартість  (для юридичних осіб ). 

3. Схема розміщення  нестаціонарного або  транспортного засобу для здійснення виїзної (виносної) 

торгівлі, чи  надання послуг у сфері розваг, у визначеному  міською радою місці (виготовити  у   відділі 

земельних   та  екологічних питань міської  ради, у  разі  розміщення   нестаціонарних  засобів на  

території   міста). У разі   розміщення   нестаціонарних засобів  на  територіях  стадіону та ЦДЮТу 

схема  розміщення не  потрібна. 

4. Дозвіл з територіального органу Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію  машин, механізмів, устаткування  підвищеної небезпеки (у разі 

розміщення та експлуатації цирку-шапіто, каруселей або надувних гірок підвищеної небезпеки на 

території міста). 

5. Лист – погодження  від директорів стадіонів „Ювілейний“ та ЦДЮТу  щодо розміщення цирку-

шапіто, каруселей або надувних гірок підвищеної небезпеки на їх територіях (у разі надходження 

заявки від суб’єктів господарювання щодо розміщення атракціонів та інших  засобів на 

території  міста). 
6. Інформація  про ціни  на продовольчі та інші групи товарів, а також   на квитки за відвідування  

атракціонів, цирку, тощо. 
____________                              __________________                              _______________________                                           
(число, місяць,рік )                          (підпис ФОП чи  керівника )                           ( суб’єкт  господарювання) 

юридичної особи) 

  

  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 85 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Пирятина 

 (на конкурсних засадах) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1.Письмова заява фізичної чи юридичної особи про 

намір орендувати майно комунальної власності 

встановленої форми.                                                         

2. Проект договору оренди об’єкта.                                            

3.Витяг із державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, нотаріально посвідчена копія статуту 

(для юридичних осіб), копія документа, який 

посвідчує особу (паспорт) та ідентифікаційний код 

(для фізичних осіб).                                                     

4. Нотаріально посвідчене доручення на особу, 

уповноважену представляти інтереси заявника 

5. Довідка банку про наявність розрахункового 

рахунку та платоспроможність 

6. Копія свідоцтва платника ПДВ  або свідоцтва про 

сплату єдиного податку 

7. Технічний паспорт (або викопіювання плану  

об’єкту оренди) 

8. План експлуатації та розвитку об’єкта  



2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

45 календарних днів з дати подання заяви 

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2.Подання документів не в повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення постійнодіючої комісії з орендних 

відносин. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України: „Про оренду державного та 

комунального майна“, „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“.  

3. Рішення сорок восьмої сесії шостого 

скликання від 26 червня 2015 року  № 103 „Про 

затвердження нормативних документів по 

використанню комунального майна, що 

знаходиться у власності територіальної 

громади м. Пирятин“. 

4.  Наказ Фонду державного майна України від 

15.02.2013  № 201, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 1 березня 2013 р.  

за № 346/22878 „Про затвердження Переліку 

документів, які подаються орендодавцеві для 

укладення договору оренди майна, що 

належить до державної власності“. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ управління комунальною власністю 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 



 

Тел. (05358) 32259 

 

    

  

                                                 
  

  

                                                                                 

                                                                                  Міському голові 

                                                                                                         Рябоконю О.П. 
                                                                    

                                                                         Заявник________________ 

 _____________________________ 

       

 

ЗАЯВА 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 



 „_____“___________ 20___ р.                                    Підпис____________ 
                         

 

 

 

        Додатки: 
1. Проект договору оренди об’єкта.                                             

2. Витяг із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, нотаріально посвідчена копія статуту (для юридичних осіб), 

копія документа, який посвідчує особу (паспорт) та ідентифікаційний код (для фізичних 

осіб).                                                      

3. Нотаріально посвідчене доручення на особу, уповноважену представляти інтереси 

заявника. 

4. Довідка банку про наявність розрахункового рахунку та платоспроможність; 

5. Копія свідоцтва платника ПДВ  або свідоцтва про сплату єдиного податку; 

6. Технічний паспорт (або викопіювання плану  об’єкту оренди); 

7*. План експлуатації та розвитку об’єкта. 

 

 

Примітка: 

* - Вказані документи додаються до заяви при здачі комунального майна в оренду на 

конкурсних засадах. 

                                                                                             

 

 

                                                  



                                                     
  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 86 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

Укладення договору щодо передачі в оренду майна комунальної 

власності територіальної громади міста Пирятина (поза 

конкурсом) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання послуги  

 

1.Письмова заява фізичної чи юридичної особи 

про намір орендувати майно комунальної 

власності. 

 2. Проект договору оренди об’єкта.                                            

3.Витяг із державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, нотаріально посвідчена копія статуту 

(для юридичних осіб), копія документа, який 

посвідчує особу (паспорт) та ідентифікаційний код 

(для фізичних осіб).                                                     

4. Нотаріально посвідчене доручення на особу, 

уповноважену представляти інтереси заявника. 

5. Довідка банку про наявність розрахункового 

рахунку та платоспроможність. 

6. Копія свідоцтва платника ПДВ  або свідоцтва про 

сплату єдиного податку. 

7. Технічний паспорт (або викопіювання плану  

об’єкту оренди). 

8. План експлуатації та розвитку об’єкта. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 



3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

15  календарних днів з дати подання заяви 

 

5.  
Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України: „Про оренду державного та 

комунального майна“, „Про місцеве 

самоврядування в Україні“; „Про звернення 

громадян“.  

3. Рішення сорок восьмої сесії шостого 

скликання від 26 червня 2015 року  № 103 „Про 

затвердження нормативних документів по 

використанню комунального майна, що 

знаходиться у власності територіальної 

громади м. Пирятин“. 

4.  Наказ Фонду державного майна України від 

15.02.2013  № 201, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 1 березня 2013 р.  

за № 346/22878 „Про затвердження Переліку 

документів, які подаються орендодавцеві для 

укладення договору оренди майна, що 

належить до державної власності“. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ управління комунальною власністю 

виконкому міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл.Героїв Майдану, 2 

Тел. (05358) 32259 

                  

                                                                 

 

                                                                                          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Міському голові 

                                                                                                         Рябоконю О.П. 
                                                                    

                                                                         Заявник________________ 

 _____________________________ 

       

 

ЗАЯВА 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

 „_____“___________ 20___ р.                 Підпис____________                          

 

 

 



         Додатки: 
2. Проект договору оренди об’єкта.                                             

2. Витяг із державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, нотаріально посвідчена копія статуту (для юридичних осіб), 

копія документа, який посвідчує особу (паспорт) та ідентифікаційний код (для фізичних 

осіб).                                                      

3. Нотаріально посвідчене доручення на особу, уповноважену представляти інтереси 

заявника; 

4. Довідка банку про наявність розрахункового рахунку та платоспроможність; 

5. Копія свідоцтва платника ПДВ  або свідоцтва про сплату єдиного податку; 

6. Технічний паспорт (або викопіювання плану  об’єкту оренди); 

7*. План експлуатації та розвитку об’єкта. 

 

 

Примітка: 

* - Вказані документи додаються до заяви при здачі комунального майна в оренду на 

конкурсних засадах. 

                                                                                             
 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 
                                                                                                      
  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 87 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Про безоплатну передачу квартири (одноквартирного будинку, 

кімнати у квартирі чи одноквартирному будинку, кімнати у 

гуртожитку)  у  приватну, спільну часткову власність  громадян 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява (установленої форми). 

2. Оригінал та ксерокопія типового договору 

найму  на квартиру (одноквартирний будинок, 

кімнати у квартирі чи одноквартирному 

будинку, кімнати у гуртожитку) укладений між 

основним квартиронаймачем та КП „ Каштан“, 

балансоутримувачем. 

3. Оригінал  довідки з КП „Каштан“ про склад 

сім’ї наймача ізольованої квартири 

(одноквартирного будинку, кімнати у квартирі 

чи одноквартирному будинку, кімнати у 

гуртожитку) та займані  ними приміщення. 

4. Оригінали (л)  та ксерокопії (я) паспортів (а) 

( 1,2,7,8, 10, 11,12, 13) на всіх членів сім’ї. 

5. Оригінали (л)  та ксерокопії (я) 

ідентифікаційних (ого) кодів (у) на всіх членів 

сім’ї. 

6. Оригінали (л) та ксерокопії (я) свідоцтв(а) 

про народження  неповнолітніх (ньої) дітей 

(дитини). 

7. Письмова згода  від квартиронаймача  та 

повнолітніх членів сім’ї  на збір та обробку 

персональних даних. 



8. Оригінал  та ксерокопія свідоцтва про 

укладення шлюбу. 

9. Оригінали та копії документів (посвідчення, 

довідка та інше), що підтверджують право на 

пільгові умови приватизації, незалежно від 

розміру загальної площі квартири.  

10. Оригінал Довідки з Пирятинського ТВБВ 

10016/079 філії-Полтавського  обласного 

управління АТ„Ощадбанк“(вул.Соборна, 45 

м.Пирятин) підтверджуючу  факт включення 

всіх членів сім’ї в списки  на отримання 

приватизаційних паперів (житлових чеків), 

невикористання  житлових чеків всіма членами 

сім’ї або ж використання  житлових чеків в 

повному обсязі, чи частково, з зазначенням їх 

залишків (за умови їх наявності). 

11. Оригінал та ксерокопія технічного паспорта 

на квартиру (одноквартирний будинок, кімнати 

у квартирі чи одноквартирному будинку, 

кімнати у гуртожитку), виготовленого 

фахівцями  Лубенського МБТІ за замовленням 

заявника. 

12. Оригінал Розрахунку суми житлових чеків, 

які мають отримати громадяни у ході 

приватизації житла, підготовлений  фахівцями 

Лубенського МБТІ за замовленням заявника.  

13. Оригінал Довідки з сільської, селищної чи 

міської ради з попереднього місця проживання 

(з червня 1992 року  до моменту виписки  з 

квартири, одноквартирного будинку) щодо 

неприйняття  або прийняття участі  в 

безоплатній приватизації житла заявника  та 

всіх членів сім’ї, які проживали та були 

зареєстровані разом в іншому населеному 

пункті України (у разі зміни місць проживання  

не в одному  населеному   пункті, необхідно 

надати додаткові довідки). 

14. Оригінал Довідки з АТ„Ощадного банку“ з 

попередніх місць проживання,  що засвідчує  

факт використання чи невикористання  

заявником  та членами його сім’ї  суми 

житлових чеків та наявності залишку  

приватизаційними житловими  чеками.  

15. Оригінал та ксерокопія  свідоцтва про 



реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та   

по батькові, не пов’язаної з реєстрацією  

шлюбу (у разі повторної зміни прізвища, імені 

та по батькові, не пов’язаної з  реєстрацією  

шлюбу). 

16. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про право 

власності на нерухоме  майно (житло) чи 

договір  купівлі-продажу  на квартиру 

(одноквартирний будинок, кімнати у квартирі 

чи одноквартирному будинку, кімнати у 

гуртожитку), договір  дарування на  квартиру 

(одноквартирний будинок, кімнати у квартирі 

чи одноквартирному будинку, кімнати у 

гуртожитку), (у разі наявності в приватній 

власності  квартири, будинку). 

17. Додаткові документи від  тимчасово 

відсутніх  мешканців квартири 

(одноквартирного будинку, кімнати у квартирі 

чи одноквартирному будинку, кімнати у 

гуртожитку): студентів, солдатів строкової 

служби, осіб, які перебувають в лікувальних 

закладах та інших, за якими,  згідно статті 71 

Житлового Кодексу Української РСР 

зберігається право на житлову площу.    

Зокрема:  

1. заява на ім’я міського голови 

Пирятинської міської ради  про  надання 

згоди  на приватизацію квартири 

(одноквартирного будинку) в м. 

Пирятин, разом з батьками; 

2. довідка з учбового закладу чи військової 

частини про  місце навчання чи   

проходження строкової служби, 

підписана керівником  та завірена  

печаткою. 

18. Довідки з комунальних служб міста 

(„Каштан“, „Водоканал“, „Очисні споруди“) 

про відсутність заборгованості  за надані 

комунальні послуги.   

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

25 (двадцять п’ять гривень) за надання 

консультації та бланків по приватизації   житла 

на розрахунковий  рахунок Пирятинської 



послуги  міської ради. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Місячний  термін. 

У разі  встановлення неточностей в поданих 

документах або направлення  додаткових 

запитів у відповідні служби тощо, термін 

розгляду заяви збільшується. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.Виявлення в поданій заяві недостовірних 

відомостей. 

2. Документи подані не в повному обсязі. 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Рішення виконкому міської ради 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

 Результат видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі 

змінами)    

2.  „Про звернення громадян“ від 

02.10.1996 р. № 393/96-ВР. (зі змінами) 

3. Рішення сорок восьмої сесії 

шостого скликання від 26 червня 2015 року  

№ 103 „Про затвердження нормативних 

документів по використанню комунального 

майна, що знаходиться у власності 

територіальної громади м. Пирятин 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ управління комунальною власністю 

виконкому Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 

тел.(факс) (05358) 32270 

 

 

                                                         

 

                                                                       Міському  голові  

Пирятинської міської ради 

                                                                                   Рябоконю  О. П. 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                  ____________________________________ 

                                                                                  (П.І.Б. наймача квартири (одноквартирного будинку,  

                                                                                                            кімнати у  квартирі чи одноквартирному будинку,   

                                                                                                            кімнати у гуртожитку) 
                                                                                                             



                                                                                                   зареєстрованого та проживаючого за адресою:  

                                                                                                   ____________________________________________ 

                                                                                                   ____________________________________________ 

                                                                                                   ____________________________________________ 

                                                                                                   контактний телефон __________________________ 

 

                                                            З   А   Я   В   А 

Прошу оформити передачу в приватну, спільну сумісну, спільну часткову власність 

квартиру (одноквартирний будинок, кімнати у квартирі чи одноквартирному будинку, кімнати 

у гуртожитку), що я займаю разом з членами сім’ї на умовах найму. 

Моя сім’я ___________________ пільги по безоплатній передачі житла, згідно Закону   
                                                     (вказати наявність чи відсутність) 

України „Про приватизацію державного житлового фонду“. 

 

                При оформленні  квартири (одноквартирного будинку, кімнати у квартирі чи 

одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) у приватну, спільну сумісну, спільну 

часткову власність, прошу передбачити розподіл  долі власності  між членами сім’ї у 

слідуючому співвідношенні: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(вказати   прізвище, ім’я по батькові наймача  та всіх  його членів сім’ї, зареєстрованих, та тимчасово відсутніх в квартирі 

(одноквартирному будинку, кімнаті у квартирі чи одноквартирному будинку, кімнаті у гуртожитку)  

             Вартість надлишків загальної площі квартири (одноквартирного будинку, кімнати у 

квартирі чи одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) зобов’язуюсь  сплатити грошима  

одноразовим внеском в розстрочку  терміном на _____ років. 

             При   оформленні  у власність квартири (одноквартирного будинку, кімнати у квартирі 

чи одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) зобов’язуюсь здійснювати її утримання  

відповідно до вимог  діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків  та 

прибудинкової території. 

Уповноваженим   власником  квартири (одноквартирного будинку, кімнати у квартирі чи 

одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) визначено __________________________  

_______________________________________________________________________________ 
                                                 (вказати     прізвище, ім’я по батькові наймача  ) 
 

 

До заяви  додаю : 

1. Оригінал та ксерокопія типового договору найму  на квартиру (одноквартирний будинок, 

кімнати у квартирі чи одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) заключений між 

основним квартиронаймачем та КП „ Каштан“, балансоутримувачем. 

2. Оригінал довідки про склад сім’ї наймача ізольованої квартири (одноквартирного будинку,  

кімнати у квартирі чи одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) та займані ними 

приміщення. 

3. Оригінали (л)  та ксерокопії (я) паспортів (а) ( 1,2,7,8, 10, 11,12, 13) на всіх членів сім’ї. 

4. Оригінали (л)  та ксерокопії (я) ідентифікаційних (ого) кодів (у) на всіх членів сім’ї. 

5. Оригінали (л) та ксерокопії (я) свідоцтв(а) про народження  неповнолітніх (ої) дітей (дитини). 

6. Письмова згода від заявника (власника, співвласника) житла на збір та обробку персональних 

даних. 

7. Оригінал  та ксерокопія свідоцтва про укладення шлюбу . 

8. Оригінали та копії документів (посвідчення, довідка та інше), що підтверджують  право на 

пільгові умови приватизації, незалежно від розміру загальної площі  квартири.  

9. Оригінал довідки з Пирятинського ТВБВ 10016/079 філії-Полтавського  обласного 

управління АТ„Ощадбанк“( вул.Соборна, 45 м.Пирятин) підтверджуючу  факт включення всіх 

членів сім’ї в списки  на отримання приватизаційних паперів (житлових чеків), невикористання  

житлових чеків всіма членами сім’ї або ж використання  житлових чеків в повному обсязі, чи 

частково, зазначенням їх залишків (за умови їх наявності). 



10. Оригінал та ксерокопія технічного паспорта на квартиру (будинок), виготовлений 

фахівцями Лубенського МБТІ    за замовленням заявника (квартиронаймача). 

11. Оригінал Розрахунку суми житлових чеків, які мають отримати громадяни у ході 

приватизації житла, підготовлений  фахівцями Лубенського МБТІ за замовленням заявника.  

12. Оригінал Довідки з сільської, селищної чи міської ради з попереднього місця проживання (з 

червня 1992 року  до моменту виписки  з квартири, одноквартирного будинку) щодо 

неприйняття  або прийняття участі  в безоплатній приватизації житла заявника  та всіх членів 

сім’ї, які проживали та були зареєстровані разом в іншому населеному пункті України (у разі 

зміни місць проживання  не в одному  населеному   пункті, необхідно надати додаткові довідки). 

13. Оригінал Довідки з  „Ощадного банку“ з попередніх місць проживання,  що засвідчує  факт 

використання чи невикористання  заявником  та членами його сім’ї  суми житлових чеків та 

наявності залишку  приватизаційними житловими  чеками.  

14. Оригінал та ксерокопія  свідоцтва про реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та   по 

батькові, не пов’язаної з реєстрацією  шлюбу (у разі повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не 

пов’язаної з реєстрацією  шлюбу). 

15. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про право власності на нерухоме  майно(житло) чи договір  

купівлі-продажу  на квартиру (будинок), договір  дарування   на  квартиру (у разі наявності в 

приватній власності  квартири, будинку). 

16. Додаткові документи від  тимчасово відсутніх  мешканців квартири (одноквартирного 

будинку): студентів, солдатів строкової служби, осіб, які перебувають в лікувальних закладах та 

інших, за якими,  згідно статті 71 Житлового Кодексу Української РСР зберігається право на 

житлову площу).    Зокрема:  

     - заява на ім’я міського голови Пирятинської міської ради  про  надання згоди  на 

приватизацію квартири (одноквартирного будинку) в м. Пирятин, разом з батьками; 

    - довідка з учбового закладу чи військової частини про  місце навчання чи   проходження 

строкової служби, підписана керівником  та завірена  печаткою. 

17. Довідки з комунальних служб міста („Каштан“, „Водоканал“, „Очисні споруди“) про 

відсутність заборгованості  за надані комунальні послуги. 

 

Підписи наймача та повнолітніх членів сім’ї:    

    
„_____“ _____________ 20________р.            ______________________                   ______________________ 
                                                                                    (підпис)                                                          (П.І.Б) 

                                                                             ______________________                   ______________________ 
                                                                                    (підпис)                                                          (П.І.Б) 

                                                                                       ______________________                   ______________________ 
                                                                                    (підпис)                                                          (П.І.Б) 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                 

Підпис наймача та членів  його сім’ї засвідчую: 

 

Керівник підприємства по обслуговуванню житла  __________________  Скочко В.І. 

 

Паспортист                                                                        __________________   Койнаш Т.І. 

М.П. 

 



            
                                           Д   О  В  І  Д  К  А 
про   склад  сім’ї наймача   ізольованої   квартири ( одноквартирного будинку) та  

займані    ними   приміщення  

 

У  квартирі (будинку)  за адресою: __________________________________________________ 

мешкають і мають право на житло на момент  введення в дію Закону України „ Про 

приватизацію державного житлового фонду“ 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по батькові  

зареєстрованих у квартирі (будинку)  

осіб 

Родинні 

відносини 

Число, місяць, рік  

народження 
Дата прописки  

У квартиру 

(будинок)  

1               2           3            4       5 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

Ізольована  квартира (одноквартирний будинок) складається з _________   кімнат жилою 

площею ___________ кв.м., ванної площею ________ кв.м., вбиральні площею _______кв.м,  

коридору площею _______ кв.м.,  веранди площею ____________   кв.м., 

вбудовано приміщення  площею ____________ кв.м. 

 

Квартира  обладнана балконом, лоджією,  терасою  площею  _______________  кв.м. 

(наявне    підкреслити). 

Загальна  площа квартири ( будинку) ___________________   кв.м. 

 

За наймачем квартири (будинку) закріплена комора площею _____________  кв.м., що  

розташована у підвалі ( цокольному поверсі),    сарай площею  __________    кв.м., 

____________________________________________________________________________ 

                               (інші будівлі  та споруди) 

_______________________________________________________________________________________________________  

( для одноквартирних будинків наводяться відомості   про  господарські будівлі і споруди  та прибудинкову територію) 

 

Одноквартирний будинок потребує ремонту, який передбачається виконати  в  

___________________ році. 

Реконструкція будинку  планом не  передбачена. 

 

 

Керівник підприємства по обслуговуванню житла ____________________ Скочко В.І. 

Паспортист                                                                      _____________________Койнаш Т.І. 

 

 

М.П.           
                                                        

                                                       



                                                     Д О В І Д К А      
про склад  сім’ї    наймача  та членів його сім’ї, що  мешкають в кімнаті (кімнатах) 

гуртожитку  та займані ними приміщення 
У кімнаті (кімнатах)  за 

адресою:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
постійно  мешкають і мають право на приватизацію житла  на момент  введення в дію Закону 

України „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків“: 

№№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

наймача та членів його сім’ї, 

зареєстрованих у кімнаті 

(кімнатах) гуртожитку 

Родинні 

відносини 

Число, місяць, 

рік народження 

Дата реєстрації 

у кімнаті 

(кімнатах) осіб у 

гуртожитку 

1              2           3         4           5 

     
     
     
     

Кімната (кімнати) №№_____ житловою площею ______ кв.м, обладнані балконом, 

лоджією, терасою площею______ кв.м (наявне підкреслити). 

Загальна площа кімнати (кімнат)  _______  кв.м. 

 В житловому  блоці (секції) № __________  за адресою: _________________________ 

__________________________________________________________________________________

__проживають нижче вказані громадяни, які займають  такі  приміщення : 
№№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

зареєстрованих у житловому 

блоці (секції) гуртожитку  

наймачів та членів їх сім’ї 

 

Кількість 

займаних 

житлових 

кімнат та їх 

площа 

Кількість інших 

закріплених 

приміщень та їх 

площа 

Наявність 

лоджії, балкона 

та тераси, їх 

площа 

1              2           3         4           5 

     
     
     

Житловий блок (секція) має такі підсобні приміщення спільного користування: 

кухня площею ______ кв.м.,  ванна площею _______ кв.м., вбиральня площею _______  кв.м., 

коридор площею _______ кв.м.,  

______________________________________________________________________________                                                         

(інші  приміщення   та їх  площа ) 

Загальна площа  підсобних приміщень в житловому  блоці (секції) становить _____ кв.м 

Наймач  кімнати ____________________________________________________ 

користується  ________  кв.м.  загальної площі  підсобних приміщень в житловому  блоці 

(секції). 

 Реконструкція будинку  в поточному році  не передбачена. 

 

 

Керівник  підприємства   

по обслуговуванню житла                       ______________________                   Скочко В.І. 

 

Паспортист                                                  _____________________                      Койнаш Т              
 

 

                                            З  Г  О  Д  А 

 
                                         на збір та обробку персональних даних 



 

 

 Я,    _______________________________________________________________________, 

                                                                               ( П.І.Б. ) 

           (народився „___“ ______  19_____ року, паспорт  серії____№ _________________)  

шляхом 

            підписання цього тексту, відповідно  до Закону України „Про захист персональних 

даних“ 

від 1 червня 2010 року, № 2297-YI надаю згоду  Пирятинській  міській раді  на обробку  

моїх особистих персональних даних  у картотеках  та /або  за допомогою  інформаційно-

телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників  Пирятинської міської 

ради  з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно  до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань  персоналу, а 

також внутрішніх документів міської ради  з питань реалізації визначених 

законодавством і колективним договором прав  та обов’язків у сфері  трудових 

правовідносин  і соціального захисту.  

 Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший  термін  

 відповідальній особі - керуючому справами виконкому  міської ради уточнену  

інформацію  

            та подавати  оригінали  відповідних документів   для внесення  моїх нових  особистих  

            даних    до бази  персональних даних працівників міської ради. 

    

 

            „____“  ___________20____ року, _____________________  ( _____________________) 

              

            Особу та підпис   _______________________   перевірено 

              

            Відповідальна особа _______________________________ ( _____________________) 

    

 

               

            М.П. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      
  



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 88 

 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача  довідки  власнику (співвласнику)  нерухомого майна 

(житла) щодо прийняття або неприйняття участі в приватизації 

квартири (одноквартирного будинку, кімнати  у квартирі чи 

одноквартирному будинку,  кімнати  у гуртожитку) в житловому 

фонді  Пирятинської міської  ради 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Письмова заява. 

2. Оригінал(и)   та ксерокопія(ї) паспорта(ів) 

(1,2,7,8, 10, 11,12, 13 сторінки). 

3. Оригінал(и)  та ксерокопія(ї) 

ідентифікаційного(х) коду(ів). 

4. Письмова згода від заявника (власника, 

співвласника) житла та членів його сім’ї на збір 

та обробку персональних даних. 

5. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) свідоцтва(в) про 

народження  неповнолітніх дітей. 

6. Оригінал  довідки з КП „Каштан“ про місце 

реєстрації заявника  та членів його сім’ї в 

житловому  фонді  Пирятинської міської ради   

за певний період  часу. 

7. Оригінал  та ксерокопія свідоцтва про 

укладення шлюбу. 

8. Оригінал та ксерокопія  свідоцтва про 

реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та 

по батькові, не пов’язаної з реєстрацією  

шлюбу (у разі повторної зміни прізвища, імені та по 
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батькові, не пов’язаної з реєстрацією  шлюбу. 

9. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про право 

власності на нерухоме  майно(житло) чи 

договір  купівлі-продажу  на квартиру 

(будинок), договір  дарування   на  квартиру (у 

разі наявності в приватній власності  квартири, будинку). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 14 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги. У разі направлення 

додаткових запитів термін розгляду 

збільшується до 30 календарних днів 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Видача довідки 

Відмова  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника), надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закони України: „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, „Про приватизацію державного 

житлового фонду“, „Про звернення громадян“, 

Житловий кодекс Української РСР,                    

Положення  про порядок передачі квартир 

(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у    

 власність громадян 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Відділ управління комунальною власністю 

виконкому Пирятинської міської ради 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                        

пл. Героїв Майдану, 2 



Тел.(факс) (05358) 32270 

 

 

    

         

  
  

                                                                               Міському  голові  

                                                              Рябоконю О.П.                          
                                                                                       

____________________________________________ 
                                                                          

                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові громадянина) 

                                                             

                                                           ______________________________________________ 
                                     ( мІсце  реєстрації ) 

                                                              ______________________________________________ 

                               (контактний  мобільний телефон) 

  

                                                                 З А Я В А 

 

   Прошу надати довідку про те, що я, 

_______________________________________________________________________________ 
                  (вказати п р і з в и щ е,   і м’ я    та   по  б а т ь к о в і   г р о м  а д я  н и н а,     рік  його   

народження) 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ (вказати 

паспортні дані:   номер,  серія,   ким і коли виданий) 

проживаючи за адресою:  м.Пирятин, вул._________________________________________ 

№ буд.____,  кв._______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



                  (вказати період  проживання в місті Пирятині, з якого  часу  по який ) 
                 разом з членами сім’ї: _________________________________________________ 

                 _____________________________________________________________________________ 

                 _____________________________________________________________________________ 

                 _____________________________________________________________________________ 
                 (вказати п р і з в и щ а,   і м’ я    та   по  б а т ь к о в і   членів сім’ї,     рік  їх  народження) 

 

      не   приймала(в)(и)  участі   в   безоплатній   приватизації    житла    в  житловому    фонді                   

                 Пирятинської  міської  ради   за  вказаною (ними)  адресою (ми ). 

 

До заяви  додаю:   

                 1. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) паспорта(ів) (1,2,7,8, 10, 11,12, 13 сторінки). 

                 2. Оригінал(и)  та ксерокопія(ї) ідентифікаційного(х) коду(ів). 

                 3. Письмова згода від заявника (власника, співвласника) житла та членів його сім’ї  

на  збір та обробку персональних даних. 

                 4. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) свідоцтва(в) про народження  неповнолітньої(іх)   

                      дитини (дітей). 

                 5. Оригінал  довідки з КП „Каштан“ про місце реєстрації заявника  та членів сім’ї в  

житловому фонді Пирятинської міської ради  за   певний період  часу. 

                 6. Оригінал  та ксерокопія свідоцтва про укладення шлюбу. 

                 7. Оригінал та ксерокопія  свідоцтва про реєстрацію повторної зміни прізвища, 

імені та   по батькові, не пов’язаної з реєстрацією  шлюбу (у разі повторної зміни прізвища, імені та 

по   батькові, не пов’язаної з реєстрацією  шлюбу). 

                 8. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про право власності на нерухоме  

майно(житло) чи договір  купівлі-продажу  на квартиру (будинок), договір  дарування   на  

квартиру( у   разі наявності в приватній власності  квартири, будинку). 

 

Даю згоду на використання моїх даних з законом України „Про захист персональних даних“, зазначених у заяві 

та  доданих документів. 

Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до бази персональних даних 

„Звернення громадян“ виконкому пирятинської міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8 

Закону України „Про захист персональних даних“, ознайомлений(а) 

                                        
                   ____________                  ___________________        _______________________ 

 (число, місяць, рік)              (підпис  )        (П.І.Б. громадянина)          
  



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 89 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

Вклеювання до паспорта громадянина України  

(зразка 1993 року) фотокартки при досягненні громадянином  

25- і 45- річного віку   

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5см  

2. Паспорт громадянина України.  

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заявник по досягненню відповідного віку 

протягом місяця для одержання 

адміністративної послуги звертається до 

центру надання адміністративних послуг 

відповідно до місця проживання.  

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 5 робочих днів з дати подання 

заявником усіх необхідних документів.  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Відсутність одного з документів,  необхідних 

для отримання адміністративної послуги.  
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6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Видача паспорта громадянина України із 

вклеєною фотокарткою.  

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто  звернутися до центру надання 

адміністративних послуг відповідно до місця 

проживання.  

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Наказ МВС „Про затвердження Порядку 

оформлення і видачі паспорта громадянина 

України“ від 13.04.2012 № 320.  

2. Положення про паспорт громадянина України, 

затвердженого Постановою ВРУ „Про 

затвердження положень про паспорт 

громадянина України та про паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон“ 

від 26.06.1992 № 2503-ХІІ.  

9 
Відповідальний за виконання  

  

Пирятинський РС УДМС України в 

Полтавській області 

37000 м. Пирятин, вул. Зоряна, 7 

Тел. (05358) 2-10-02 

 

 

    

  

                                                 
  

  

 



Завідувачу  

Пирятинського РС УДМС 

України в Полтавській 

області 

Кравченко О.М. 

 

З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

______________________________паспорт громадянина 

України_____________________________ 
(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

 

___  

________________________________________________________________________________ 
місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

 

______________________________________________ 

______________________________________  
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

 

__________________________________________________________________________________

___ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

 

__________________________________________________________________________________

__ 
(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

 

 

___________________________        __________________________________  
           (телефон)                                 (факс)      

                

___________________________                        __________________________________ 
  (дата подання заяви)                  (підпис особи , що заповнила заяву)  

                

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

 

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:              

   

видати на руки заявнику         надіслати поштою 

(пересилка 

 за рахунок отримувача) 

 Я 

__________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги  
                                                                                                                                                        (підпис, дата) 

Заповнюється  адміністратором    

 

 

 

 

 

 

_____________________  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)               (прізвище та ініціали             

          адміністратора) 



 

  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 90 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу 

 з Державного земельного кадастру 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Паспорт та ідентифікаційний код 

власника земельної ділянки (оригінал 

+копія) 

2. Паспорт та ідентифікаційний код 

уповноваженої особи при наявності 

довіреності (оригінал +копія) 

3. Виписка з ЄДР про реєстрацію 

юридичної особи (оригінал +копія) 

4. Довіреність 

5. Правовстановлюючі документи на 

земельну ділянку (державний акт, 

сертифікат на земельну частку(пай), 

свідоцтво про право на спадщину за 

заповітом, договір купівлі– продажу, 

договір дарування, рішення сесії міської, 

сільської рад, наказ Держгеокадастру, 

рішення суду, розпорядження голови 

райдержадміністрації (оригінал +копія) 

6. Запит нотаріуса ( при оформленні 

спадкової справи) (оригінал +копія) 

7. Технічна документація на земельну 

ділянку 

8. Диск з обмінним файлом 

 



2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 14 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Невідповідність поданих документів 

вимогам законодавства 

2. Розташування в межах земельної ділянки, 

яку передбачається зареєструвати, іншої 

земельної ділянки або її частини 

3. Розташування земельної ділянки на території 

дії повноважень іншого Державного 

кадастрового реєстратора 

4. Подання заявником документів, визначених 

законодавством для отримання послуги, не в 

повному обсязі 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Відкриття Поземельної книги на земельну 

ділянку 

Витяг з Державного земельного кадастру на 

підтвердження державної реєстрації земельної 

ділянки 

Відмова у здійсненні державної реєстрації 

земельної ділянки 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Витяг з Державного земельного кадастру на 

підтвердження державної реєстрації земельної 

ділянки або відмова у здійсненні державної 

реєстрації земельної ділянки видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1.Стаття 24 Закону України „Про Державний 

земельний кадастр“ 

2.Пункти 110, 111 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 



України від 17.10.2012 № 1051  

3.Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 

Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  Пирятинського  

районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,                         

вул. Соборна, 42 кім. 4 

тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                      Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

                                                                       

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  



  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

  

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

№ 91 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради   

від 26.07.2017 № 171 

  

  

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

м. Пирятин, вул. Героїв Майдану 2 

тел. (05358)32350, (05358)32353  

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net  

   

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей   

(змін до них) про земельну ділянку  

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява встановленої форми.  

2. Оригінал документації із землеустрою або оцінки 

земель, яка є підставою для внесення таких змін 
(крім випадків зміни виду використання земельної 

ділянки в межах земель певної категорії).  
3. Електронний документ (крім випадків внесення 

відомостей про зміну виду використання).  

2.  
Порядок та спосіб їх 

подання  

Особисто, поштовим відправленням з описом 

вкладення або через уповноважену особу  

3.  

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

14 робочих днів   

5.  

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної   

послуги  

1. Розташування земельної ділянки на території дії 
повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора.  
2. Звернення із заявою неналежної особи.  

3. Невідповідність поданих документів вимогам 
законодавства.  

4. Наявність заявлених відомостей у Поземельній книзі.  



6.  
Результат надання  

адміністративної послуги  

Витяг з Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у внесення відомостей  до 

Державного земельного кадастру  

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 
Особисто, через уповноваженого представника, 

поштою 

8.  

Акти законодавства, що   

регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги 

1. Стаття 21 Закону України „Про Державний земельний 
кадастр“.  

2. Пункти 118, 121, 122 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2012 року   

3. Пункти 118, 121, 122 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  

№ 1051  

4. Пункт 19 додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 01 серпня 2011 року № 835 „Деякі 
питання надання Державним агентством земельних 

ресурсів та його територіальними органами 
адміністративних послуг“.   

5. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 року                № 

523-р „Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

9. 
Відповідальний за 

виконання 

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській 

області в особі відділу у Пирятинському  районі 

міжрайонного управління  Гребінківського  та  

Пирятинського  районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 

Тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

 

  
  
  

  



                                                                       Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                       у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                       Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                       Полтавській області 

                                                                        

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ______________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

_________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ___________________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

___________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ __________________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву)              

__________________________________                                                    _____________________ 

                (телефон)          (факс)      

  ___________________________      ___________________       

 (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)    

              

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я ________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги  
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА 

 № 92 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради    

від 26.07.2017 № 171 

 

   

  

  

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

37000, м. Пирятин,  

вул. Героїв Майдану 2,  

 тел. (05358) 32350, 32353,  

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту, з видачею витягу  

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява встановленої форми.  

2. Документи, на підставі яких виникає право 

суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюється таке право.  

3. Документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право суборенди, сервітуту.  

4. Електронний документ.  

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто, поштовим відправленням з описом 

вкладення або через уповноважену особу  

3.  

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

14 робочих днів   

mailto:pyriatyn_cnap@ukr.net


5.  

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної   

послуги  

1. Земельна ділянка розташована на території дії 
повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора.  
2. Заявником подано документи не в повному обсязі.  

3. Подані документи не відповідають вимогам 
законодавства.  

4. Із заявою звернулася неналежна особа.  

6.  
Результат надання  

адміністративної послуги  

  

Витяг з Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову   

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто, через уповноваженого представника, 

поштою  

8.  

Акти законодавства, що   

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної  

послуги 

   

1. Стаття 29 Закону України „Про Державний 

земельний кадастр“.  

2. Пункти  125, 126, 127, 165 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 2012 року № 1051.   

3. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523-р 

„Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

 

Відповідальний за виконання Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 

Пирятинському  районі міжрайонного управління  

Гребінківського  та  Пирятинського  районах 

Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області 

37000 Полтавська обл, м. Пирятин,  

вул. Соборна 42, каб 4  

Тел.(05358) 2-04-02 

 

 



                                                                       Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                       у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                       Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                       Полтавській області 

                                                                        

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ______________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

_________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ___________________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

___________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ __________________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву)              

__________________________________                                                    _____________________ 

                (телефон)          (факс)      

  ___________________________      ___________________       

 (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)    

              

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я ________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги  
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 93 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць, з видачею витягу 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява про внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру за формою, 

встановленою Порядком ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012                   № 105.  

2. Документація із землеустрою та оцінки 

земель, інші документи, які є підставою для 

внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру. 

3. Електронний документ.  

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  



  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 14 календарних днів з дня реєстрації 

заяви про надання послуги. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.  Звернення за внесенням відповідних 

відомостей (змін до них) неналежної особи.  

2. Подання заявником не повного пакета 

документів. 

3. Розташування об'єкта Державного 

земельного кадастру на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора.  

4. Електронний документ не придатний для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру.    

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Витяг з Державного земельного кадастру на 

підтвердження внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у внесенні 

відомостей до Державного земельного 

кадастру. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Витяг з Державного земельного кадастру на 

підтвердження внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у внесенні 

відомостей до Державного земельного кадастру 

видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника), надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Стаття 32 Закону України „Про Державний 

земельний кадастр“. 

2. Пункти 96, 97, 98 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“ 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 

Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  Пирятинського  

районах Головного управління 



Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 

Тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

                                                                                Міжрайонне управління                                                                                                   

                                                                                у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                                Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                                Полтавській області 

                                                                                 

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)    

              

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 



Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 

 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

№ 94 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради     

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

37000 м. Пирятин,  

вул. Героїв Майдану 2,  

 тел. (05358) 32350, 32353,  

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net    

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

 Державна реєстрація обмежень у використанні земель   

з видачею витягу  

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява встановленого зразка.  

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є 

підставою  для  виникнення,  зміни  та 

 припинення обмеження у використанні земель.  
3. Електронний документ.  

2.  
Порядок та спосіб їх 

подання  

Особисто, поштовим відправленням з описом вкладення 

або через уповноважену особу.  

3.  

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання  

адміністративної послуги   

14 робочих днів.   

5.  

Перелік підстав для 

відмови у наданні  

адміністративної  

послуги  

1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній 
реєстрації.  

2. Обмеження встановлюється на території дії повноважень 
іншого Державного кадастрового реєстратора.  

3. Із заявою про державну реєстрацію обмеження у 
використанні земель звернулася неналежна особа.  

4. Подані документи не відповідають вимогам 

законодавства.  
5. Заявлене обмеження вже зареєстроване.  



6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Витяг з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель або повідомлення про 

відмову у державній реєстрації обмежень у 

використанні земель.  

7.  
Способи отримання 

відповіді (результату)  

Особисто, через уповноваженого представника, поштою.  

8.  

Акти законодавства, що   

регулюють порядок та 

умови   

надання адміністративної   

послуги  

1. Стаття 28 Закону України „Про Державний земельний 
кадастр“.  

2. Пункти 101, 103 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року                   
№ 1051.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 
року № 835 „Деякі питання надання Державним 
агентством земельних ресурсів та його територіальними 

органами адміністративних послуг“.  

4. Розпорядження КМУ від 16.05.2014  № 523-р „Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг“.   

9. 
Відповідальний за 

виконання 

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській 

області в особі відділу у Пирятинському  районі 

міжрайонного управління  Гребінківського  та  

Пирятинського  районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області  

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 

Тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                         Міжрайонне управління                                                                                                   

                                                                         у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                         Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                         Полтавській області 

.                                                                

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № 

___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      

____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ 

_________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

___________________________________________________________________________________

___ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків) 

_________________________________________________________________________________

___ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ 

_______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________       

 __________________________________  

    (телефон)          (факс)      

                

_____________________________ 

 _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)  

                

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я 

__________________________________________________________________________________ 



даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 

 
 

  

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 95 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 

 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

37000 м.Пирятин,                           

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами,  

з видачею витягу 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у 

використанні земель за формою, встановленою 

Порядком ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

2. Документація із землеустрою, яка згідно з 

пунктом 102 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 є підставою для внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей 

про такі обмеження  

3. Електронний документ 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Документи подаються безпосередньо 

державному кадастровому реєстратору 

територіального органу Держгеокадастру 

 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

У строк, що не перевищує 14 робочих днів з 

дня реєстрації заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1.  Звернення за внесенням відповідних 

відомостей (змін до них) неналежної особи  

2. Подання заявником не повного пакета 

документів 

3. Розташування об'єкта Державного 

земельного кадастру на території дії 

повноважень іншого Державного кадастрового 

реєстратора 

4. Електронний документ не придатний для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Витяг з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами або 

повідомлення про відмову у внесенні 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Витяг з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами або 

повідомлення про відмову у внесенні 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами видається заявнику (уповноваженій 

особі заявника), надсилається поштою на 

адресу, вказану заявником у заяві 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1.Стаття 32 Закону України „Про Державний 

земельний кадастр“ Пункти 104, 105 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2012 № 1051 



2.Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних 

послуг“   

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 

Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  Пирятинського  

районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 

тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

 

    

  

                                                 
                                                                                 
 

                                                                                 

 

                                                                                Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                                у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                                Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                                Полтавській області 

                                                                                 

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  



    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)    

              

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА   

№ 96 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради    від 

26.07.2017 № 171  

  

Центр надання адміністративних 
послуг виконкому Пирятинської 

міської ради 
м. Пирятин, вул. Героїв Майдану 2,  
 тел. (05358) 32350, 32353,  
Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net  

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення,  з видачею 

витягу   

  

1.  

Перелік документів,  необхідних для 

отримання адміністративної послуги  

1. Повідомлення  про  виявлення  технічної  
помилки  із викладенням суті помилки за 
встановленою формою.  

2. Документи,  що  містять  зазначені у 
повідомленні  технічні  помилки,  та документи,  що 
підтверджують такі  помилки і містять правильну 
редакцію відповідних відомостей.  

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто,  поштовим  відправленням  з  описом 

вкладення або через уповноважену особу.  

3.  
Платність(безоплатність) надання 

адміністративної   
послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання  адміністративної 

послуги   

1 календарний день.  

5.  

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної   

послуги  

Не виявлення відповідних технічних помилок, які 

наведені в  повідомленні про виявлення технічної 

помилки.  

6.  
Результат надання  адміністративної 

послуги  

Протокол виправлення помилки.  

Заміна документу, в якому виявлено помилку (витяг, 
довідку  з Державного земельного кадастру, 
викопіювання з  картографічних матеріалів 
Державного земельного кадастру) заявникові за його 
бажанням.  
Відмова у виправленні помилки.  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто,  через  уповноваженого  представника, 

поштою.  

8. 

Акти законодавства, що   регулюють 
порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги 

1. Стаття 37 Закону України „Про Державний земель 
ний кадастр“.  

2.Пункт  139, 142, 149,  144 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 

2012 року № 1051.   
3.Розпорядження КМУ від 16.05.2014  № 523-р „Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої  влади  через  центри надання 

адміністративних послуг“. 



 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

9. Відповідальний за виконання 

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській 
області в особі відділу у Пирятинському  районі 
міжрайонного управління  Гребінківського  та  
Пирятинського  районах Головного управління 
Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл.,  
м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 
Тел.(факс) (05358) 2-04-02 
 



 
         Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                                у Гребінківському та Пирятинському районах  
                                                                                Головного управління Держгеокадастру в   
                                                                                Полтавській області 
                                                                                 

 
                  

З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ______________________________________ 
(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ______________________________________________________________________ 
місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

_______________________________________ ______________ _________________________  
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

_____________________________________________________________________________ 
(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

________________________________________ _______ _______________________________ 
(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

__________________________        _________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  ____________________________________________  
  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

Документи, що додаються до заяви: 

1.  

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   
(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я _____________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 

(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

_____________________                  Реєстраційний  номер:________________________ 
(дата надходження заяви) 

 
____________________              __________________________  

(підпис адміністратора)                              (прізвище та ініціали адміністратора)  

 



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

№  97 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради    від 

26.07.2017 № 171 

 

  

  

Центр надання адміністративних 
послуг виконкому Пирятинської                            

міської ради 
37000, м. Пирятин, 
 вул. Героїв Майдану 2,  
тел. (05358) 32350, 32353,  
Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net  

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00   

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення,  з видачею витягу    

  

1.  

Перелік документів,  необхідних для 

отримання адміністративної послуги  

3. Повідомлення  про  виявлення  технічної  
помилки  із викладенням суті помилки за 
встановленою формою.  

4. Документи,  що  містять  зазначені у 
повідомленні  технічні  помилки,  та документи,  що 
підтверджують такі  помилки і містять правильну 
редакцію відповідних відомостей.  

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто,  поштовим  відправленням  з  описом 

вкладення або через уповноважену особу  

3.  

Платність(безоплатність) надання 
адміністративної   

послуги  

Платно, крім випадків передбачених ч. 3 ст. 41 Закону 
України „Про державний земельний кадастр“. Розмір 
плати за надання послуги – 208  гривень  або 0,13 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. Одержувач, УК/отг. м.Пирятин /22012500, р/р 
33219879727573, код за ЄДРПОУ 37958534 Банк 
одержувача ГУДКСУ у Полтавській області                   м. 
Полтава МФО 831019  

  

4.  

Строк надання  адміністративної 

послуги   

1 календарний день  

5.  

Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної   

послуги  

Не виявлення відповідних технічних помилок, які 

наведені в  повідомленні про виявлення технічної 

помилки  

6.  
Результат надання  адміністративної 

послуги  

- Протокол виправлення помилки.  

- Заміна документу, в якому виявлено помилку (витяг, 
довідку  з Державного земельного кадастру, 
викопіювання з  картографічних матеріалів 
Державного земельного кадастру) заявникові за його 
бажанням.  

- Відмова у виправленні помилки.  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто,  через  уповноваженого  представника, 

поштою  



- 

 

 

  
  

  

8.  

Акти законодавства, що   регулюють 
порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

1. Стаття 37 Закону України „Про Державний земель 
ний кадастр“.  

2.Пункт  139, 142, 149,  144 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 

2012 року № 1051.   
3.Розпорядження КМУ від 16.05.2014  № 523-р „Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої  влади  через  центри надання 

адміністративних послуг“. 

 

9.  Відповідальний за виконання  

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській 
області в особі відділу у Пирятинському  районі 
міжрайонного управління  Гребінківського  та  
Пирятинського  районах Головного управління 
Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл,  
м. Пирятин, вул. Соборна 42, каб 4  
Тел.(05358) 2-04-02 



                                                                                Міжрайонне  управління                                                                                                   
                                                                                у Гребінківському та Пирятинському районах  
                                                                                Головного управління Держгеокадастру в   
                                                                                Полтавській області 
                                                                                 

 
                  

З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею                  га,_кад. № ______________________________________ 
(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ______________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

_______________________________________ ______________ _________________________  
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

________________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

_____________________________________________________________________________ 
(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

________________________________________ _______ _______________________________ 
(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

__________________________        _________________________________  

    (телефон)          (факс)          

          

_____________________________  ____________________________________________  
  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

Документи, що додаються до заяви: 

1.  

 

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   
(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я _____________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 

(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

_____________________                  Реєстраційний  номер:__________________ 
(дата надходження заяви) 

 
____________________              __________________________  

(підпис адміністратора)                              (прізвище та ініціали адміністратора)  

 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 98 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради   

від 26.07.2017 № 171 

 

 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах 

території адміністративно-територіальних одиниць 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява про надання витягу з  Державного 

земельного кадастру за формою, встановленою 

Порядком ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051   

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з 

надання витягу з Державного земельного кадастру, 

або засвідченої копії документа Державного 

земельного кадастру та витягу з нього  

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти 

від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою заявником особою) 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява з доданими документами надається 

заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою або надсилається поштою цінним 

листом з описом вкладення та повідомленням 

про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Послуга платна (у випадку звернення органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування – безоплатна) (96,00 грн.) – 0,06 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 

 

  Строк надання адміністративної Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви 



4.  послуги  про надання послуги. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 

запитувані відомості. 

2. Із заявою про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру  звернулася неналежна особа 

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не 

відповідають вимогам, встановленим законом. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Витяг з Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Витяг з Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану заявником 

у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Стаття 38 Закону України „Про Державний 

земельний кадастр“ 

Пункти 166, 167, 168 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523-р „Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг“    

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 

Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  Пирятинського  

районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,  

вул. Соборна, 42 кім. 4 

тел.(факс) (05358) 2-04-02 

pyriatyn.pl@land.gov.ua 

 

    

  

                                                 
   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                                у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                                Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                                Полтавській області 

                                                                                 

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ______________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ______________________________________________________________________ 
місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

_______________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

_____________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

__________________________        _________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  ____________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

Документи, що додаються до заяви: 

1.  

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   



видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я _____________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 

(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором   
 

 

 

    

_____________________                  Реєстраційний  номер:________________________ 

(дата надходження заяви) 

 
____________________              __________________________  

(підпис адміністратора)                              (прізвище та ініціали адміністратора)  

 



 

    

  

 

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 99 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради       

від 26.07.2017 № 171 

 

Центр надання  

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

 37000 м. Пирятин,  

вул. Героїв Майдану 2,  

 тел. (05358) 32350, 32353,  

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку   

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання   

адміністративної послуги  

1. Паспорт та ідентифікаційний код власника 

земельної ділянки (оригінал +копія) 

2. Паспорт та ідентифікаційний код 

уповноваженої особи при наявності 

довіреності (оригінал +копія) 

3. Виписка з ЄДР про реєстрацію юридичної 

особи (оригінал +копія) 

4. Довіреність 

5. Правовстановлюючі документи на земельну 

ділянку (державний акт, сертифікат на 

земельну частку(пай), свідоцтво про право 

на спадщину за заповітом, витяг з 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно (інформаційна довідка з 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно), договір купівлі – 

продажу, договір дарування, договір оренди 

землі, рішення сесії міської, сільської рад, 

наказ Держгеокадастру, рішення суду, 

розпорядження голови 

райдержадміністрації 

 (оригінал +копія) 

6. Запит нотаріуса ( при оформленні спадкової 

справи) (оригінал +копія) 

7. Квитанція про оплату 

8. Технічна документація на земельну ділянку 

9. Диск з обмінним файлом  

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто, поштовим відправленням з описом 

вкладення або через уповноважену особу. 

mailto:pyriatyn_cnap@ukr.net


  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Платно, крім випадків передбачених ч. 3 ст. 
41 Закону України „Про державний земельний 

кадастр“. Розмір плати за надання послуги – 
80  гривень  або 0,05 розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб.  

Одержувач , УК/отг. м. Пирятин /22012500, 

 р/р 33219879727573, код за ЄДРПОУ 
37958534 

Банк одержувача ГУДКСУ у Полтавській 

області м. Полтава, МФО 831019  

4  Строк надання  

адміністративної послуги 

1 календарний день.  

5. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги 

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 

запитувані відомості.  
2. Із заявою про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру  звернулася неналежна 

особа.  
3. Документи подані не в повному обсязі та/або не 

відповідають вимогам, встановленим законом.  

6. Результат надання  

адміністративної послуги 

Отримання витягу з Державного земельного 
кадастру або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного земельного 
кадастру.  

7. Способи отримання відповіді  

(результату) 

Особисто, через уповноваженого 
представника, поштою. 

8. Акти законодавства, що   

регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги 

1. Стаття 38 Закону України „Про Державний 
земельний кадастр”.  

2. Пункти 166, 167, 168, 171 Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 року           
№ 1051.   

3. Пункт 40 додатку 1 до постанови Кабінету 

Міністрів України  від 01 серпня 2011 року № 
835 „Деякі питання надання Державним 
агентством земельних ресурсів та його 

територіальними органами адміністративних 
послуг“.  

4. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 року № 

523-р „Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних 
послуг“.  

5. Стаття 41 Закону України „Про Державний 

земельний кадастр“.  

9. Відповідальний за виконання Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 
Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  Пирятинського  
районах Головного управління 



Держгеокадастру у Полтавській області 

Полтавська обл, 37000 

м. Пирятин, вул. Соборна 42, каб 4  

Тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

                                      

                                                                      Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

                                                                       

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 
_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           



  

   

 

 

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 100 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 

  

 

Центр надання   

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської міської 

ради 

 37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00  

 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні  

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

10. Паспорт та ідентифікаційний код власника 

земельної ділянки (оригінал +копія) 

11. Паспорт та ідентифікаційний код 

уповноваженої особи при наявності 

довіреності (оригінал +копія) 

12. Виписка з ЄДР про реєстрацію юридичної 

особи (оригінал +копія) 

13. Довіреність 

14. Правовстановлюючі документи на 

земельну ділянку (державний акт, 

сертифікат на земельну частку(пай), 

свідоцтво про право на спадщину за 

заповітом, витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

(інформаційна довідка з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно), 

договір купівлі – продажу, договір 

дарування, договір оренди землі, рішення 

сесії міської, сільської рад, наказ 

Держгеокадастру, рішення суду, 

розпорядження голови 

райдержадміністрації 

 (оригінал +копія) 

15. Запит нотаріуса ( при оформленні 

спадкової справи) (оригінал +копія) 

16. Квитанція про оплату 

17. Технічна документація на земельну ділянку 

18. Диск з обмінним файлом 



2.  Порядок та спосіб їх подання  

Заява про надання відомостей з Державного 

земельного кадастру з доданими документами 

подається заявником або уповноваженою ним 

особою особисто або надсилається 

рекомендованим листом з описом вкладення та 

повідомленням про вручення 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Розмір плати за надання послуги – 0,055 

розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 

січня календарного року, в якому надається 

відповідна адміністративна послуга 

Оплата послуги здійснюється шляхом 

попереднього перерахування коштів через 

банки та/або відділення поштового зв’язку; 

підтвердженням оплати послуги є платіжне 

доручення або квитанція з відміткою банку чи 

відділення поштового зв’язку (88,0 грн.) 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації 

заяви про надання послуги 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 

запитувані відомості 

2. Із заявою про надання відомостей з 

Державного земельного кадастру  звернулася 

неналежна особа 

3. Документи подані не в повному обсязі та/або 

не відповідають вимогам, встановленим 

законом 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Витяг з Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей 

з Державного земельного кадастру 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Витяг з Державного земельного кадастру або 

повідомлення про відмову у наданні відомостей 

з Державного земельного кадастру видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві 



  

 

    

  

 

 

 

                                                                        Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

                                                                       

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 
місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

 

 

 

 

 

 

 

1. Стаття 38 Закону України “Про Державний 

земельний кадастр” 

2. Пункти 166, 167, 168, 171, 174 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 

3. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014 № 523-р „Деякі 

питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг“   

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 

Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  Пирятинського  

районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. 

Соборна, 42 кім. 4 

тел.(факс) (05358) 2-04-02 

pyriatyn.pl@land.gov.ua 



______________________________________________ ______________ _________________________  
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



  

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА 

№ 101 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  від 

26.07.2017 № 171   

  

  

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

37000 м. Пирятин, вул. Героїв Майдану 2,  

 тел. (05358) 32350, 32353,  

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net    

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00 

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної 

документації   

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява  

2. Паспорт та ідентифікаційний код власника 

земельної ділянки (оригінал +копія) 

3. Паспорт та ідентифікаційний код уповноваженої 

особи при наявності довіреності (оригінал 

+копія) 

4. Виписка з ЄДР про реєстрацію юридичної особи 

(оригінал +копія) 

5. Довіреність 

6. Правовстановлюючі документи на земельну 

ділянку (державний акт, сертифікат на земельну 

частку(пай), свідоцтво про право на спадщину 

за заповітом, договір купівлі– продажу, договір 

дарування, рішення сесії міської, сільської рад, 

наказ Держгеокадастру, рішення суду, 

розпорядження голови райдержадміністрації 

(оригінал +копія) 

7. Квитанція про оплату 

2.  
Порядок та спосіб їх 

подання  

Особисто, поштовим відправленням з описом 

вкладення або через уповноважену особу  



3.  

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Платно, крім випадків передбачених ч. 3 ст. 41 
Закону України „Про державний земельний кадастр“. 

Розмір плати за надання послуги – 48  гривень або 
0,03 розміру прожиткового мінімуму доходів 

громадян.  

Одержувач , УК/отг. м. Пирятин /22012500, 

 р/р 33219879727573, код за ЄДРПОУ 37958534 

Банк одержувача ГУДКСУ у Полтавській області 

 м. Полтава 

МФО 831019  

4 
Строк надання  

адміністративної послуги 

10 робочих днів   

5 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної   

послуги 

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 
запитувані відомості.  

2. Із заявою про надання відомостей з Державного 
земельного кадастру  звернулася неналежна особа.  

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не 

відповідають вимогам, встановленим законом. 

6 

Результат надання  

адміністративної послуги 

 

 

     Відомості з Державного земельного кадастру у 
формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та 
іншої картографічної документації 

7 

Акти законодавства, що   

регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги 

1. Стаття 38 Закону України „Про Державний земельний 

кадастр“.  

2. Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 
2012 року № 1051.  

3. Пункт 9 додатку до постанови Кабінету Міністрів 
України від 01 серпня 2011 року № 835 „Деякі 
питання надання Державним агентством земельних 

ресурсів та його територіальними органами 
адміністративних послуг“.   

4. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 року                     

№ 523-р „Деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“.  

Стаття 41 Закону України „Про Державний 
земельний кадастр“. 

8 Відповідальний за виконання 

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавськійобласті в особі відділу у Пирятинському  

районі міжрайонного управління  Гребінківського  та  

Пирятинського  районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл., 

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 

Тел.(факс) (05358) 2-04-02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  
    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 



Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)   
        
   

 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА  

КАРТКА   

№ 102 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради від 

26.07.2017 № 171  

  

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської  

міської ради 

 

37000, м. Пирятин,  

пл. Героїв Майдану 2,  

 тел. (05358) 32350, 32353,  

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

 Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача довідки  про наявність у Державному земельному 

кадастрі відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом 

її цільового призначення використання) 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  адміністративної 

послуги  

1.Заява встановленої форми.  

2. Паспорт, ідентифікаційний код 

(оригінал+копія).   

3. Документ, який підтверджує повноваження 

діяти від імені заявника (у разі подання заяви 

уповноваженою заявником особою).  

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто, поштовим відправленням з описом 

вкладення або через уповноважену особу.  

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання  адміністративної 

послуги   

10 робочих днів.  

  

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. У Державному земельному кадастрі відсутні 
запитувані відомості.  

2. Із заявою звернулась неналежна особа.  

3. Документи подані не в повному обсязі або не 

відповідають законодавству.  

mailto:pyriatyn_cnap@ukr.net


6.  
Результат надання  

адміністративної послуги  

Довідка про запитувану інформацію.  

  

7.  
Способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто, через уповноваженого представника, 

поштою. 

8.  

Акти законодавства, що   

регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги  

1. Земельний кодекс України, Закон 
України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям“.  

2. Пункт 198, 199 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2012 року № 1051.  
Пункт 12 додатку 3 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 серпня 2011 року                    
№ 835 „Деякі питання надання Державним 
агентством земельних ресурсів та його 

територіальними органами адміністративних 
послуг“.  

4. Розпорядження КМУ від 16.05.2014                           

№ 523-р „Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних 

послуг“. 

 Відповідальний за виконання 

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 
Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  
Пирятинського  районах Головного 

управління Держгеокадастру у Полтавській 
області 

37000 Полтавська обл,  

м.Пирятин, вул. Соборна 42, каб 4  

Тел.(05358) 2-04-02 

 

  

  



                                                                      Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  
    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  
  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

  
 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)   
        
   

 



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

№ 103 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради     

від 26.07.2017 № 171  

  

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

37000 м. Пирятин, пл. Героїв Майдану 2, 

тел. (05358) 32350, 32353, 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із землеустрою  

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. 1. Заява.  

2. 2. Паспорт та ідентифікаційний код власника земельної 

ділянки (оригінал +копія). 

3. 3. Паспорт та ідентифікаційний код уповноваженої 

особи при наявності довіреності (оригінал +копія). 

4. 4. Виписка з ЄДР про реєстрацію юридичної особи 

(оригінал +копія). 

5. 5. Довіреність. 

6. 6. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку 

(державний акт, сертифікат на земельну частку(пай), 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом, договір 

купівлі– продажу, договір дарування, рішення сесії 

міської, сільської рад, наказ Держгеокадастру, рішення 

суду, розпорядження голови райдержадміністрації 

(оригінал +копія). 

7. Оголошення про втрату документа у регіональних 

друкованих засобах масової інформації м. Пирятин, в 

якому повинні бути зазначені назва документа, його 

номер і дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким 

органом.  

2.  
Порядок та спосіб їх  

подання  

Особисто, поштовим відправленням з описом 

вкладення або через уповноважену особу.  

3.  

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно.   

  Строк надання  30 календарних днів.  



4.  адміністративної послуги   

5. 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної  послуги 

Неповний комплект документів .   

Відсутність відповідної документації із землеустрою у 

Державному фонді документації із землеустрою.  

У разі звернення із заявою про надання відомостей 

неналежної особи.  

У разі, якщо документація містить гриф „таємно“ або  для 

службового користування. 

6. 

Результат надання  

адміністративної послуги  

Відомості з документації із землеустрою, що включена 

до державного фонду документації із землеустрою.  

7. 

Способи отримання 

відповіді (результату)  

Особисто, через уповноваженого представника, поштою  

8. 

Акти законодавства, що   

регулюють порядок та 

умови   

надання адміністративної   

послуги 

1. Статті 32 та 33 Закону України „Про землеустрій”.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 
2004 р. № 1553 „Про затвердження Положення про 

Державний фонд документації із землеустрою”.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2011 року № 835 „Деякі питання надання Державним 
агентством земельних ресурсів та його територіальними 
органами адміністративних послуг“.  

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 року № 523-р „Деякі 

питання надання адміністративних послуг  органів 

виконавчої влади через центри надання   

адміністративних послуг“. 

9. 

Відповідальний за  

виконання 

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавськійобласті в особі відділу у Пирятинському  

районі міжрайонного управління  Гребінківського  та  

Пирятинського  районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 

тел.(факс) (05358) 2-04-02 

pyriatyn.pl@land.gov.ua 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Міжрайонне управління                                                                                                   



                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

                                                                       

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  
    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  
  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 

_____________________  Реєстраційний номер:__________________________ 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



     

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 104 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 

 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

  

37000 м.Пирятин,                           

пл. Героїв Майдану, 2  

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

  

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00  

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00  

Субота - з 08-00 до 14-00  

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність 

земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява.  

2. Паспорт та ідентифікаційний код 

власника земельної ділянки (оригінал 

+копія). 

3. Паспорт та ідентифікаційний код 

уповноваженої особи при наявності 

довіреності (оригінал +копія). 

4. Виписка з ЄДР про реєстрацію 

юридичної особи (оригінал +копія). 

5. Довіреність. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто заявником (уповноваженою особою 

заявника), направлення поштою. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безоплатно. 

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

До 14 календарних днів. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Не визначено. 

6.  Результат надання Довідка з державної статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх за власниками 



адміністративної послуги  земель, землекористувачами, угіддями. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Видається заявнику (уповноваженій особі 

заявника), надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником у заяві. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про землеустрій“ Видається 

заявнику (уповноваженій особі заявника), 

надсилається поштою на адресу, вказану 

заявником у заяві питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних 

послуг   

9 
Відповідальний за виконання  

  

Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавській області в особі відділу у 

Пирятинському  районі міжрайонного 

управління  Гребінківського  та  Пирятинського  

районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області  

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,  

вул. Соборна, 42 кім. 4 

Тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

 

    

  

                                                 
  

  



                                                                      Міжрайонне  управління                                                                                                   

                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

                                                                       

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  
    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  
  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 105 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради    

від 26.07.2017 № 171 

 

  

Центр надання 

адміністративних послуг 

виконкому Пирятинської 

міської ради 

 

37000 м. Пирятин, пл. Героїв Майдану 2, 

тел. (05358) 32350, 32353, 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки   

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання   

адміністративної послуги  

1. Заява.  

2. Паспорт та ідентифікаційний код власника 

земельної ділянки (оригінал +копія). 

3. Паспорт та ідентифікаційний код 

уповноваженої особи при наявності 

довіреності (оригінал +копія). 

4. Виписка з ЄДР про реєстрацію юридичної 

особи (оригінал +копія). 

5. Довіреність. 

6. Правовстановлюючі документи на земельну 

ділянку (державний акт, сертифікат на 

земельну частку(пай), свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом, договір купівлі– 

продажу, договір дарування, договір оренди 

землі, рішення сесії міської, сільської рад, 

наказ Держгеокадастру, рішення суду, 

розпорядження голови райдержадміністрації 

(оригінал +копія). 

7. Запит нотаріуса ( при оформленні спадкової 

справи) (оригінал +копія). 

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто, поштовим відправленням з описом 

вкладення або через уповноважену особу.  

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної   

послуги  

Безкоштовно.  



4. 
Строк надання  адміністративної 

послуги   
3 робочих дні.   

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги 

Земельна ділянка розташована за межами міста 
Пирятин.  

 

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги 
Витяг з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату) 
Особисто, через уповноваженого представника, 
поштою. 

8. 

Акти законодавства, що   

регулюють порядок та умови   

надання адміністративної   

послуги 

1. Статті 20, 23 Закону України „Про оцінку земель“.  

2. Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 25.11.2016 № 489, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

19.12.2016 за № 1647/29777 „Про затвердження 
Порядку нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів“.  
  3.      Постанова Кабінету Міністрів України від 1 
серпня 2011 року № 835 „Деякі питання надання 

Державним агентством земельних ресурсів та його 
територіальними органами адміністративних 

послуг“.  

4.        Розпорядження КМУ від 16.05.2014 року            

№ 523-р „Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг“. 

9. 

Відповідальний за виконання Головне управління Держгеокадастру у 

Полтавськійобласті в особі відділу у Пирятинському  

районі міжрайонного управління  Гребінківського  

та  Пирятинського  районах Головного управління 

Держгеокадастру у Полтавській області 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 кім. 4 

Тел.(факс) (05358) 2-04-02 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                      Міжрайонне  управління                                                                                                   



                                                                      у Гребінківському та Пирятинському районах  

                                                                      Головного управління Держгеокадастру в   

                                                                      Полтавській області 

                                                                       

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені адміністративну 

послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

____земельна ділянка_площею          га,_кад. № ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  
    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  
  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

 
  

_____________________  Реєстраційний номер:__________________________ 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 106 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки  

  

1.  

Перелік документів, необхідних 

для отримання  

адміністративної послуги  

1. Декларація відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання 

вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки в 2-х примірниках. 

2. Для суб’єктів господарювання з високим 

ступенем ризику - позитивний висновок за 

результатами оцінки (експертизи) 

протипожежного стану підприємства, об’єкта 

чи приміщення. 

Оцінка протипожежного стану проводиться 

суб’єктом господарювання, який одержав 

відповідну ліцензію. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  
Особисто або через уповноваженого 

представника, поштою. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання адміністративної 

послуги  

Протягом 10-ти робочих днів. 



5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Подана декларація не відповідає встановленій 

формі. 

В поданій декларації не в повному обсязі  

або неправильно зазначені відомості  

про протипожежний стан об’єкта (об’єктів) 

суб’єкта господарювання. 

Суб’єктом господарювання з високим ступенем 

ризику не подано висновок за результатами 

оцінки (експертизи) протипожежного стану 

підприємства, об’єкта чи приміщення або 

подано відповідний негативний висновок.    

6.  
Результат надання 

адміністративної послуги  

Реєстрація декларації. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Передача другого примірника декларації з 

відміткою про її дату і номер реєстрації 

(повідомлення про відмову у її реєстрації) 

суб’єкту господарювання. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

3. Кодекс цивільного захисту України  

від 02.10.2012р. №5403-VІ . 
4. Постанова  Кабінету Міністрів України  

від 05.06.2013 № 440 “Про затвердження 

Порядку подання і реєстрації декларації 

відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки ” 

5. Роз’яснення ДСНС України від 03.07.2013 

року № 02-6103/261 щодо реєстрації 

декларацій відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання 

вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки, необхідності її подання окремими 

суб’єктами господарювання  вказаних 

декларацій. 

9 
Відповідальний за виконання  

  

Пирятинський РВ Управління ДСНС України у 

Полтавській області  

37000, Полтавська обл., м. Пирятин,  

вул. Хітріна Архітектора, 56 

Телефон/факс: (05358) 2-05-50 

 

 

    

  

                                                 

 Пирятинське РВ УДСНС  



у Полтавській області  

 

З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

________________________________________________________________________________ 
(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

 

     ________________________________________________________________________________ 
місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

 

________________________________________________________________________________ 
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

 

______________________________________________________________________________ 
(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

 

 

        __________________________________  
           (телефон)                                             (факс)    

                  

                        __________________________________ 
  (дата подання заяви)                  (підпис особи , що заповнила заяву)  

                

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

 

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:              

   

видати на руки заявнику           надіслати поштою            (пересилка за рахунок отримувача) 

 

 Я ________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги  
                                                                                                                                                        (підпис, дата) 

Заповнюється  адміністратором    

 

 

 

 
 

 

 

_____________________  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)               (прізвище та ініціали            

           адміністратора) 

               

 



  

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 107  

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

  

Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та  посвідчень 

дитини з багатодітної сім’ї  

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання  

адміністративної 

послуги  

Розділ І. Для отримання посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з 

багатодітної сім`ї необхідно подати оригінали та 

копії таких документів:  

1. Заява встановленого зразка від батька або матері.  

2. Паспорти батька, матері і дитини, якій виповнилось 18 
років з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату 

його видачі і місце реєстрації.  

3. Свідоцтва про народження дітей.   

4. Свідоцтва про шлюб або про розірвання шлюбу (крім 

батька або матері, які виховують дітей самостійно).  

5. Документ, що підтверджує зміну прізвища 
батька/матері в разі повторного шлюбу чи інших 
причин, якщо такі зміни відбулися.  

6. Довідка про склад сім`ї (у разі реєстрації членів 
родини за різними адресами подаються довідки про 
склад сім’ї за кожною адресою окремо).  

7. Фотокартки батьків та дітей віком від  6 років 
розміром 30 х 40 міліметрів у кількості 2 шт.  

8. Довідки із загальноосвітнього, професійнотехнічного, 

вищого навчального закладу, де повинна зазначатись 
дата закінчення дитиною навчального закладу (для 

осіб від 18 до 23 років у разі, якщо вони навчаються за 
денною формою навчання).  

9. Довідки структурного підрозділу виконавчого органу 



місцевої ради про те, що за місцем реєстрації батька 
або матері посвідчення не видавалися (у разі 

реєстрації одного з батьків у іншому населеному 
пункті).  

10. Сторінка газети із оголошенням про втрату 

посвідчення або квитанція щодо розміщення 

оголошення у друкованих засобах масової інформації 

(у разі, якщо видане раніше посвідчення батьків 

багатодітної сім’ї або посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї втрачене). 

11. Зіпсоване посвідчення батьків багатодітної сім’ї або 
посвідчення дитини з багатодітної сім`ї (у разі, якщо 

потреба у видачі посвідчення викликана 

пошкодженням виданого раніше).  

12. Інші документи, які є підставою для отримання  
посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень 
дитини з багатодітної сім`ї.  
  

Розділ ІІ. Для подовження строку дії посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з 

багатодітної сім`ї у зв’язку з навчанням необхідно 

подати оригінали та копії документів вказаних у 

розділі І, а також:   
1. Заява встановленого зразка від батька або матері про 

подовження терміну дії посвідчень встановленого 
зразка.  

2. Чинне посвідчення батьків багатодітної сім’ї (якщо 
потребує подовження).  

3. Чинні посвідчення дітей з багатодітної сім’ї (що 

потребують подовження).  

4. Фотокартки батьків та дітей віком від 6 років 

розміром 30 х 40 міліметрів у кількості 2 шт. (якщо 
подовження терміну дії посвідчень дитини потребує 

вклеювання фотокартки).  
  

Розділ ІІІ. Для подовження строку дії посвідчень 

батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з 

багатодітної сім`ї у зв’язку з народженням дитини 

необхідно подати оригінали та копії документів 

вказаних у розділі І, а також:   
1. Заява встановленого зразка від батька або матері про 

подовження терміну дії посвідчень встановленого 
зразка.  

2. Чинне посвідчення батьків багатодітної сім’ї.  

3. Чинні посвідчення дітей з багатодітної сім’ї (що 

потребують подовження).  
  

Розділ ІV. Для подовження строку дії посвідчень 

дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 

дитиною  14-річного віку необхідно подати 

оригінали та копії документів:  



1. Заява встановленого зразка від батька або матері про 
подовження терміну дії посвідчень встановленого 
зразка.  

2. Чинне посвідчення дитини з багатодітної сім’ї  

встановленого зразка.  
3. Свідоцтво про народження дитини, якій виповнилося 

14 років.  

4. Довідка про склад сім’ї.  

5. Фотокартки розміром 30 x 40 міліметрів у кількості 2 

шт.  

Розділ V. Для отримання посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з 

багатодітної сім`ї внутрішньо переміщеним особам 

необхідно подати оригінали та копії документів, 

вказаних у розділі І (крім п.6), а також:  

1. Заява встановленого зразка від батька або матері. 

2. Довідка про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи.  

3. Довідка структурного підрозділу виконавчого органу 

місцевої ради про те, що за місцем реєстрації батька 

або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації 

одного з батьків у іншому населеному пункті). У разі 

неможливості отримання такої довідки, виконавчий 

комітет Кременчуцької міської ради робить офіційний 

запит до Міністерства соціальної політики України для 

підтвердження з Єдиного державного реєстру 

пільговиків, що посвідчення батьків з багатодітної 

родини не видавалося. 

2.  
Порядок та спосіб їх 

подання  

Особисто, одним із батьків за місцем реєстрації або 

уповноваженим представником за довіреністю, в якій 

чітко визначені юридичні дії,  які належить вчинити 

повіреному, а саме видача посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання 

адміністративної  

послуги  

Безкоштовно  

  

4.  

Строк надання 

адміністративної 

послуги  

10 робочих днів   

5.  

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної   

послуги  

1. Подання документів до заяви не в повному обсязі.  

2. Виявлення недостовірних відомостей у заяві або в 

документах, що додаються.  

3. У разі якщо батьки звернулися не за місцем реєстрації. 

6.  Результат надання Посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення  



адміністративної 

послуги  

дитини з багатодітної сім’ї 

7.  

Способи отримання 

відповіді (результату)  

Особисто, одним із батьків за пред’явленням 
оригіналу паспорту або уповноваженим 

представником за довіреністю, в якій чітко визначені 
юридичні дії,  які належить вчинити повіреному, а 

саме видача посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї.  

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови  

надання 

адміністративної  

послуги  

1. Закон України „Про охорону дитинства“ (із змінами 

та доповненнями), ст. ст. 1, 13.  

2. Закон України "Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 № 1706-

VІІ (із змінами внесеними із Законами № 77-VIII від 
28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75,  № 245-VIII  від 
05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст. 140)  

3. Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання 

виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї“ від 02.03.2010 № 209 (із змінами 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 
України від 02.06.2010 № 395, від 18.04.2012 № 319,  
від 25.12.2013 № 955).  

4. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту „Про затвердження Інструкції про порядок 
видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної 

сім’ї“ від 29.06.2010 № 1947.  

5. Наказ Міністерства соціальної політики України 

"Стандарт надання послуги з видачі посвідчень батьків 

та дитини з багатодітної сім’ї" від 23.03.2012 № 158. 

9 

Відповідальний за 

виконання  

  

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської             

райдержадміністрації 

37000, Полтавська обл.,  

м. Пирятин, вул. Соборна, 42 каб. 62 

тел. (05358) 2-03-85 

 

    

  

                                                 
  
  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran905#n905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-19/paran50#n50
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/955-2013-%D0%BF/paran97#n97
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/955-2013-%D0%BF/paran97#n97
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/955-2013-%D0%BF/paran97#n97


 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Пирятинської 

районної державної 

адміністрації 

 

З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

_____________________________________багатодітна 

сім’я___________________________ 
(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

 

_   

____________________________________________________________________________

____ 
місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

 

______________________________________________ ______________ 

____________________ 
(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

 

____________________________________________________________________________

_______ 
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

 

_______________________________________________ _______ 

___________________________ 
(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

 

 

___________________________        

 __________________________________  
           (телефон)                                             (факс)  

                    

___________________________                        

 __________________________________ 
  (дата подання заяви)                             (підпис особи , що 

заповнила заяву)                  

  Документи, що додаються до заяви:              

   

1.  

 

 

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:           

   

   

видати на руки заявнику         надіслати поштою (пересилка 

 за рахунок отримувача) 

 Я 

____________________________________________________________________________

______ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з 

метою здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги  
                                                                                                                                                        (підпис, дата) 

Заповнюється  адміністратором    

 



 

 

 

 

 

  

_____________________  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)               (прізвище та ініціали            

           адміністратора) 

               

 



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 108 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

  

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

 Субота - з 08-00 до 14-00 

Видача експлуатаційного дозволу для провадження 

діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних 

продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах) з 

виробництва, змішування та приготування кормових добавок, 

преміксів і кормів 

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява. 

2. Інформація про наявність кваліфікованого 

персоналу, технологічного обладнання, 

перелік товарів, що виготовляються або 

реалізуються, за підписом заявника. 

3. Можуть включатися проектні вимоги і 

вимоги щодо будівництва, наявності 

кваліфікованого персоналу, тривалості 

застосування системи контролю безпечності 

та якості. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Документи, подаються в одному примірнику 

особисто суб'єктом господарювання 

(керівником юридичної особи, фізичною 

особою-підприємцем, фізичною особою) або 

уповноваженою ним особою.  

Документи можуть бути надіслані 

рекомендованим листом з описом вкладення, 

при цьому підпис заявника (фізичної особи-

підприємця) та уповноваженої ним особи 

засвідчується нотаріально. 



3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Безкоштовно.  

  

4.  

Строк надання 

адміністративної послуги  

Не більше ніж десять робочих днів. 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

1. Подання суб'єктом господарювання 

неповного пакета документів, необхідних для 

одержання документа дозвільного характеру, 

згідно із встановленим вичерпним переліком;  

2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом 

господарювання, недостовірних відомостей;  

3. Негативний висновок за результатами 

проведених експертиз та обстежень або інших 

наукових і технічних оцінок, необхідних для 

видачі документа дозвільного характеру. 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Видача дозволу для провадження діяльності:  

на потужностях (об'єктах) з переробки 

неїстівних продуктів тваринного походження;  

на потужностях (об'єктах) з виробництва, 

змішування та приготування кормових 

добавок, преміксів і кормів. 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  

Факт отримання документа дозвільного 

характеру засвідчується особистим підписом 

керівника юридичної особи, фізичної особи-

підприємця, фізичної або уповноваженої ним 

особи при пред'явленні документа, що 

засвідчує його особу. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

1.Закон України „Про ветеринарну 

медицину“, ст. 50 – 53. 

2.Закон України „Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності“. 

3.Закон України „Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності“. 

4.Закон України „Про адміністративні 

послуги“ ст. 8. 

5.Постанова Кабінету Міністрів України від 

05.11.2008 № 978 „Про затвердження Порядку 

видачі експлуатаційного дозволу“. 

6.Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.02.2013 № 118 „Про затвердження 



Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг“. 

7.Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

8.Наказ Держкомветмедицини України від 

22.11.2010 № 517 „Про затвердження Порядку 

ведення реєстрів потужностей (об'єктів)“ 

Зареєстровано в Мін'юсті України від 

17.12.2010 за № 1291/18586. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Управління Держпродспоживслужби в 

Пирятинському районі 

37000 м. Пирятин, вул. Аврущенка, 15 

тел. (05358)2-22-13 

  

 

Управління 

Держпродспоживслужби  в 

Пирятинському районі 

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

_______________________________________ ___________________________________________ 
(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 

місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 
(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1291-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1291-10


Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   

видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

  
  

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 



 

    

 

  

ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   

 № 109 

Затверджена рішенням 

виконкому міської ради  

від 26.07.2017 № 171 

Центр надання  

адміністративних  послуг  

виконкому Пирятинської 

міської ради 

37000, м. Пирятин 

пл. Героїв Майдану, 2 

тел. (05358)3-23-50, 3-23-53 

Е-mail: pyriatyn_cnap@ukr.net 

Графік роботи: 

Понеділок – з 08-00 до 17-00 

Вівторок  – з 08-00 до 17-00 

Середа – з 08-00 до 17-00 

Четвер – з 08-00 до 19-00 

П’ятниця  –  з 08-00 до 17-00 

Субота - з 08-00 до 14-00 

 Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що 

провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або 

зберіганням харчових продуктів тваринного походження  

  

1.  

Перелік документів, 

необхідних для отримання  

адміністративної послуги  

1. Заява. 

2. Перелік харчових продуктів, що планується 

виробляти та/або зберігати. 

2.  Порядок та спосіб їх подання  

Документи, подаються в одному примірнику 

особисто суб'єктом господарювання 

(керівником юридичної особи, фізичною 

особою-підприємцем, фізичною особою) або 

уповноваженою ним особою.  

Документи можуть бути надіслані 

рекомендованим листом з описом вкладення, 

при цьому підпис заявника (фізичної особи-

підприємця) та уповноваженої ним особи 

засвідчується нотаріально. 

3.  

Платність(безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги  

Платно. 

Розмір плати (адміністративний збір) за 

надання адміністративної послуги з видачі 

або поновлення дії експлуатаційного дозволу 

становить 0,17 мінімальної заробітної плати 

у місячному розмірі, встановленої законом на 

1 січня календарного року, в якому заява 

подається оператором ринку в центр надання 

адміністративних послуг, до визначення 
розміру адміністративного збору законом. 

  Строк надання 30 робочих днів. 



4.  адміністративної послуги   

 

5.  

Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги  

Підставами для відмови у видачі 

експлуатаційного дозволу є: неподання заяви 

та переліку харчових продуктів, що 

планується виробляти або зберігати; 

недостовірність відомостей, зазначених у 

поданих документах; невідповідність 

заявлених потужностей вимогам Закону 

України „Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових 

продуктів“; 

у разі якщо потужністю є агропродовольчий 

ринок, - оператором ринку не створено умов 

для належної роботи лабораторії (не 

виділено у користування службових 

приміщень, облаштованих опаленням, 

електрикою, вентиляцією, водопроводом з 

гарячою і холодною водою, каналізацією). 
 

6.  

Результат надання 

адміністративної послуги  

Видача дозволу для провадження діяльності 

операторів потужностей (об’єктів), пов’язаної 

з виробництвом та/або зберіганням харчових 

продуктів тваринного походження 

7.  

Способи отримання відповіді 

(результату)  
Факт отримання документа дозвільного 

характеру засвідчується особистим підписом 

керівника юридичної особи, фізичної особи-

підприємця, фізичної або уповноваженої ним 

особи при пред'явленні документа, що 

засвідчує його особу. 

Дозвіл на проведення заходу із залученням 

тварин надсилається поштою. 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови  

надання адміністративної  

послуги  

Закон України „Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів“                ст. 23, 24; 

Закон України „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності“. 

Закон України „Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності“; 

Закон України „Про адміністративні послуги“               

ст. 8. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 № 930 „Про затвердження 

Порядку видачі експлуатаційного дозволу, 

форми експлуатаційного дозволу та визнання 



такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів“. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.02.2013 № 118 „Про затвердження 

Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг“. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 № 523-р „Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг“. 

9. 
Відповідальний за виконання  

  

Управління Держпродспоживслужби в 

Пирятинському районі 

37000 м. Пирятин, вул. Аврущенка, 15 

тел. (05358)2-22-13 

  

Управління 

Держпродспоживслужби  в 

Пирятинському районі 

   

                  
З А Я В А 

Відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги“ прошу надати мені 

адміністративну послугу:  

(назва адміністративної послуги) 

_______________________________________ ___________________________________________ 

(об'єкт, на який надається адміністративна послуга) 

______      ____________________________________________________________________________ 
місцезнаходження (адреса) об'єкта) 

______________________________________________ ______________ _________________________  

(у давальному відмінку повне найменування особи - отримувача адміністративної послуги) 

______________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

____________________________________________________________________________________ 

(адреса місця реєстрації особи – отримувача адміністративної послуги) 

_______________________________________________ _______ _______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище особи, що заповнила заяву) 

___________________________        __________________________________  

    (телефон)          (факс)        

              

_____________________________  _______________________________________________  

  (дата подання заяви)       (підпис особи , що заповнила заяву)      

            

  Документи, що додаються до заяви:                 

1.  

 

Спосіб отримання результату адміністративної послуги:         

   



видати на руки заявнику               надіслати поштою                                                                                                                                                   

(пересилка за рахунок отримувача)                 

 Я __________________________________________________________________________________ 

даю згоду на обробку, використання  та зберігання моїх персональних даних виключно з метою 

здійснення необхідних процедур для надання адміністративної послуги з надання відомостей з 

державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну 

ділянку 
(підпис, дата) 

Заповнюється адміністратором    

 

 

 

  

  
 

 

_____________________                  Реєстраційний номер:__________________________ 

(дата надходження заяви)           

____________________           __________________________  

(підпис адміністратора)              (прізвище та ініціали  

                     адміністратора)  

               

 


