
                  Додаток 243 

до рішення виконавчого комітету   
від ______________ №_______ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО  ВІДЧУЖЕННЯ АБО ПЕРЕДАЧІ ПАМ'ЯТОК 

МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЇХ ВЛАСНИКАМИ ЧИ УПОВНОВАЖЕНИМИ НИМИ 

ОРГАНАМИ ІНШИМ ОСОБАМ У ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ АБО 

УПРАВЛІННЯ 

 

1 Суб'єкт надання 

адміністративної послуги 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської ради 

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. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги 

Стаття 6 (п.2 пп.10), п.1 ст. 18 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини», статті 4-9 Закону 

України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності». 

Умови отримання адміністративної послуги 

4. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

1. Заява  власника пам’ятки в письмовій формі 

стосовно надання висновку щодо передачі пам’ятки 

(або приміщень) у володіння, користування або 

mailto:cnap@pokrovsk-rada.gov.ua


послуги, а також вимоги до 

них 

управління   конкретній юридичній або фізичній особі 

(рекомендований зразок додається). 

2. Документ, який засвідчує особу одержувача або 

уповноважену ним особу (паспорт громадянина 

України та облікова картка платника податків 

(ідентифікаційний код). 

3. У разі звернення уповноваженого представника – 

оригінал або засвідчена суб’єктом звернення копія 

доручення, що посвідчує повноваження цієї особи, та 

копія її паспорту. 

4. Технічний паспорт приміщення. 

5.Копії документів, що підтверджують право 

власності  або користування на будівлю (її частину) 

пам’ятки. 

6. Попередня згода про укладання в майбутньому 

охоронного договору на  пам’ятку (її частину) з 

викладенням його істотних умов, у тому числі щодо 

цільового використання пам’ятки (її частини), робіт, 

які майбутній власник зобов’язується провести на 

пам’ятці (її частини), з метою утримання її в 

належному стані або проект договору про передачу 

пам’ятки (її частини) у володіння, користування, чи 

управління, істотною умовою якого повинно бути 

забезпечення особою, якій передається пам’ятка (її 

частини), збереження пам’ятки. 

5. 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 

 

9. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

безоплатно  

10. Строк надання адмінпослуги 30 календарних днів  

11. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Неналежне оформлення заяви 

Подання неповного комплекту документів згідно зі 

встановленим переліком. 

Виявлення в поданих документах недостовірних 

відомостей. 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Висновок із проєктом охоронного договору на 

пам’ятку або мотивована відмова відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини міської 

ради 

13. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявник, 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). 

*Копії засвідчуються заявником 

 

Керуючий справами виконкому ради                               А. Жук 


