
Додаток 261 

до рішення виконавчого комітету   

від ___________ №_____ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНУ АДРЕСИ                                                   

ОБ’ЄКТУ НЕРУХОМОГО МАЙНА  

  

1 Суб'єкт надання 

адміністративної послуги 

Відділ містобудування, архітектури та 

земельних відносин Покровської міської ради 

Донецької області 

2 Місце подання документів та 

отримання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних послуг                        

м. Покровськ Головний офіс 

85300, Донецька область, Покровський район, м. 

Покровськ, вул. Європейська, буд.53а 

тел. (0623) 52-19-26, 066-469-16-27 

e-mail: cnap@pokrovsk-rada.gov.ua 

https://e-cnap.pokrovsk-rada.gov.ua/ 

Графік роботи Головного офісу ЦНАП 

м.Покровськ (вул. Європейська, 53а) 

Понеділок, середа, четвер, субота: з 8:00 до 17:00 

Вівторок: з 8:00 до 20:00 

П’ятниця: з 8:00 до 15:45 

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні 

Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП м. 

Покровськ 

85362, Донецька область, Покровський район с. 

Лисівка, вул. Центральна, буд. 68;  

85330, Донецька область, Покровський район, с. 

Гришине, вул. Центральна, буд. 116;  

85370, Донецька область, Покровський район с. 

Новотроїцьке, вул. Центральна б/н 

Графік роботи віддалених робочих місць 

адміністраторів ЦНАП м. Покровськ (с. Лисівка, 

с. Гришине, с. Новотроїцьке) 

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, 

П’ятниця з 8.00 до 15.45 

Перерва на обід з 12.00 до 12.45 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі 

дні 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

3. Закони України ЗУ «Про місцеве самоврядування», постанова КМУ 

від 27.03.2019 №367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності», «Порядок присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого 

mailto:cnap@pokrovsk-rada.gov.ua


майна» затверджений постановою КМУ від 

07.07.2021 №367 

Умови отримання адміністративної послуги 

4. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява про зміну адреси об’єкту будівництва або 

об’єкту нерухомого майна 

5. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1) заява власника (співвласників) закінченого 

будівництвом об’єкта про зміну адреси із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові власника 

(співвласників) 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 адресу, ідентифікатор закінченого 

будівництвом об’єкта (для об’єктів, яким присвоєно 

ідентифікатор до подання заяви), реєстраційного 

номера об’єкта нерухомого майна в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі 

якщо право власності на об’єкт зареєстровано в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно); 

2) документ, що посвідчує право власності на 

об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, 

поділу або виділення частки, - у разі, якщо право 

власності на об’єкт не зареєстровано в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

3) копія договору про поділ спільного майна, 

договір про виділ у натурі частки із спільного майна 

або відповідне рішення суду - у разі, якщо об’єкт 

перебуває у спільній власності; 

4) документ, що засвідчує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта 

(крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна 

створюється шляхом поділу, об’єднання або 

виділення без проведення будівельних робіт, що 

відповідно до законодавства потребують отримання 

дозволу на їх проведення), - у разі, якщо відомості 

про прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта не внесено до Реєстру 

будівельної діяльності; 

5) технічний паспорт на новостворений об’єкт 

нерухомого майна - у разі, якщо технічний паспорт 

створений без використання Реєстру будівельної 

діяльності; 

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. 

Копії документів, що подаються для 

присвоєння адреси, засвідчуються замовником 

(його представником). 

      8) довідка про можливість присвоєння поштової 

адреси (видана КП «БТІ») 

6. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

 Письмова заява може бути подана особисто 

суб’єктом звернення або його представником 

(законним представником), надіслана поштою 

7. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

 Безоплатно 

8. Строк надання 

адміністративної послуги 

5 днів (робочі) 

 

9. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

Подання неповного пакета документів; у поданих 

документах виявлені завідомо неправдиві відомості 

10. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення про зміну адреси, що повинно містити 

відомості про ідентифікатор об’єкта будівництва 

або повідомлення про відмову у зміні адреси 

об’єкта нерухомого майна з обґрунтуванням підстав 

такої відмови 

 

11. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що 

посвідчує особу; уповноваженою особою, за 

пред’явленням документів, що посвідчують особу 

та повноваження; поштою (рекомендованим листом 

з повідомленням про вручення); за бажанням 

суб’єкта звернення, кур’єром за додаткову плату, 

або за допомогою засобів телекомунікаційного 

зв’язку. 

12. Примітка - 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                               А. Жук 

 

 

 

 


