
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        

розпорядження селищного голови                                                                                                     
 

від _______2021 р. №_____________ 

 

                                                                                                                                 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

 

ПРИСВОЄННЯ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ  
 (назва адміністративної послуги) 

00153 
 

Сектор архітектури та містобудування  

Богородчанської селищної ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Суб’єкт надання адміністративної послуги  Сектор архітектури та містобудування 

77701, смт. Богородчани, вул. Т. Шевченка, 61, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області 

E-mail: arh.bogo.rda@gmail.com    

Центр надання адміністративних послуг 

(найменування, місцезнаходження, режим 

роботи, телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайту) 

Управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради 

77701 смт. Богородчани, вул. Шевченка, 66 

E-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

Режим роботи:     

Понеділок з 9:00 – 16:00 

Вівторок    з 9:00 – 16:00                    

Середа       з 9:00 – 16:00                       

Четвер       з 9:00 – 20:00                        

П’ятниця   з 8:00 – 15:00    

Без перерви на обід                 

Субота, неділя – вихідні дні 

Перелік документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1) Заява про присвоєння адреси щодо об’єкта 

будівництва або закінченого будівництвом 

об’єкта із зазначенням прізвища, імені, по 

батькові заявника та реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (за наявності) 

- для фізичної особи або найменування та 

ідентифікаційного коду юридичної особи в 

Єдиному державному реєстрі підприємств і 

організацій України - для юридичної особи, 

відомостей про ідентифікатор закінченого 

будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким 

присвоєно ідентифікатор до подання заяви); 

2) Копія документа, що посвідчує право власності 

або користування земельною ділянкою, на якій 

споруджується (споруджено) об’єкт (крім 

випадків, встановлених Кабінетом Міністрів 

України в Порядку присвоєння адрес), - у разі, 

якщо право власності або користування 

земельною ділянкою не зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно; 
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3) Генеральний план об’єкта будівництва (у разі 

спорудження об’єкта на підставі проектної 

документації на будівництво) - у разі подання 

заяви про присвоєння адреси щодо об’єкта 

будівництва; 

4) Копія документа, що дає право на виконання 

будівельних робіт, у разі подання заяви про 

присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва 

(якщо відомості про такий документ не внесено 

до електронної системи); 

5) Копія документа, що засвідчує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, - 

у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо 

закінченого будівництвом об’єкта (якщо 

відомості про такий документ не внесено до 

електронної системи); 

6) Копія документа, що посвідчує особу заявника, 

- у разі подання документів поштовим 

відправленням; 

7) копія документа, що засвідчує повноваження 

представника, - у разі подання документів 

представником поштовим відправленням або в 

електронній формі. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

У паперовій формі документи подаються 

заявником особисто або його представником 

(законним представником) або надсилаються 

поштою. 

Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно. 

Строк надання послуги: 5 днів без врахування термінів проведення сесії 

селищної ради та перед сесійних обговорень 

проектів рішень згідно з регламентом роботи ради 

Результат надання адміністративної 

послуги 

Видача рішення про присвоєння поштової адреси 

або надання обґрунтованої відповіді про відмову  

Можливі способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто або надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником, або через представника за 

дорученням. 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/місцевого самоврядування 

Рішення Богородчанської селищної ради 

09.02.2021 року № 339-5/2021 «Про утворення 

Управління «Центр адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради» 

Закони України Закон України « Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-УІ, ст. 26. 

Закон України «Про адміністративні послуги». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 

березня 2019 р. № 367 "Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності". 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21.06.2019 року № 137 

«Про затвердження Переліку об'єктів будівництва 

та об'єктів нерухомого майна, яким не 

присвоюється адреса об'єкта будівництва, об'єкта 

нерухомого майна» 

Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1) подання неповного пакета документів; 

2) виявлення неповних або недостовірних 

відомостей у поданих документах, що 



підтверджено документально; 

3) подання заяви особою, яка не є замовником, 

або його представником - у разі подання заяви 

про присвоєння, коригування адреси щодо 

об’єкта будівництва; 

4) подання заяви особою, яка не є власником 

(співвласниками) об’єкта нерухомого майна, 

щодо якого подано заяву про зміну адреси, або 

його (їх) представником - у разі подання заяви 

про присвоєння, зміну адреси щодо закінченого 

будівництвом об’єкта; 

5) подання заяви до органу з присвоєння адреси, 

який не має повноважень приймати рішення про 

присвоєння, зміну, коригування адреси на 

відповідній території. 

  

 

 

 

Завідувач сектору архітектури  

та містобудування - головний архітектор 

Богородчанської селищної ради                                                 Сікора  Сергій   
 


