
                                                                                                                            Додаток  1  

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг виконавчих органів Тернопільської міської ради,

що надаються через Центр надання адміністративних послуг
у місті Тернополі

№ з/п
Шифр 

послуги/ 
ідентифікато

р послуги

Назва послуги Суб’єкт надання 
послуги

1. А-03-01-01
-

Видача копій рішень міської ради (з 2006 
року)

Управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

2. А-03-01-02
-

Видача копій рішень виконавчого комітету 
міської ради (з 2006 року)

Управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

3. А-03-01-03
-

Видача копій розпоряджень міського 
голови (з 2006 року)

Управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

4. А-03-02
-

Видача витягів з протоколів засідань 
постійних комісій міської ради (з травня 
2014 року)

Управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

5. А-03-03
-

Видача витягів з протоколів пленарних 
засідань міської ради (з квітня 2014 року).

Управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

6. А-03-06
-

Видача витягів з протоколів засідань 
виконавчого комітету Тернопільської 
міської ради (з березня 2016 року).

Управління 
організаційно-
виконавчої 
роботи

7. А-13-24-00
00241

Встановлення статусу та видача 
посвідчення особи з інвалідністю внаслідок 
війни

Управління 
соціальної 
політики

8. А-13-24-01
00241

Видача нового посвідчення особи з 
інвалідністю внаслідок війни (у разі втрати 
або непридатності до користування)

Управління 
соціальної 
політики

9. А-13-24-02
00241

Продовження терміну дії посвідчення особи 
з інвалідністю внаслідок війни

Управління 
соціальної 
політики

10. А-13-25-00
00239

Встановлення статусу та видача 
посвідчення учасника війни

Управління 
соціальної 
політики



11. А-13-25-01
00239

Видача нового посвідчення учасника війни 
(у разі втрати або непридатності до 
користування)

Управління 
соціальної 
політики

12. А-13-26-00
01772

Встановлення статусу та видача 
посвідчення члена сім'ї загиблого 
(померлого) ветерана війни

Управління 
соціальної
політики

13. А-13-26-01
01772

Видача нового посвідчення члена 
сім'їзагиблого (померлого) ветерана війни(у 
разі втрати або непридатності  до 
користування)

Управління 
соціальної 
політики

14. А-13-26-02
01772

Продовження терміну дії посвідчення члена 
сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

Управління 
соціальної 
політики

15. А-13.5-27
00751

Установлення статусу, видача посвідчень 
ветеранам праці

Управління 
соціальної 
політики

16. А-13-28-00
01197

Установлення статусу, видача посвідчень 
жертвам нацистських переслідувань

Управління 
соціальної 
політики

17. А-13-28-01
01583

Видача нового посвідчення жертви 
нацистських переслідувань особам, які  
мають право на пільги, встановлені 
Законом України «Про жертви нацистських 
переслідувань» (у разі втрати або 
непридатності до користування)

Управління 
соціальної 
політики

18. А-13-28-02
01583

Продовження терміну дії посвідчення 
жертви нацистських переслідувань особам, 
які мають право на пільги, встановлені 
Законом України «Про жертви нацистських 
переслідувань»

Управління 
соціальної 
політики

19. А-13.5-33
01198

Оформлення бланку – вкладки до 
посвідчення учасника бойових дій, особи з 
інвалідністю внаслідок війни ІІ – ІІІ групи з 
числа учасників бойових дій у період 
Другої світової війни, яким виповнилося 85 
років і більше

Управління 
соціальної 
політики

20. А-13.5-34
01199

Засвідчення належності особи до категорії 
дітей війни відповідно до Закону України 
«Про соціальний захист дітей війни»

Управління 
соціальної 
політики

21. А-13.6-36
00144

Призначення державної допомоги при 
народженні дитини

Управління 
соціальної 
політики

22. А-13.6-61
00960

Призначення допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім’ях

Управління 
соціальної 
політики



23. А-14-02-01
00158

Надання містобудівних  умов та обмежень 
для проектування об’єкта будівництва

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

24. А-14-02-02
01186

Внесення змін до містобудівних умов та 
обмежень для проектування об’єкта 
будівництва

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

25.
А-14-02-03
-

Скасування містобудівних умов та 
обмежень для проектування об’єкта 
будівництва

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

26. А-14-04
00156

Видача будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

27. А-14-05
01193

Внесення змін до будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки 

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

28. А-14-06
01192 Видача дубліката будівельного паспорта

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

29. А-14-07
00153

Присвоєння адреси щодо об’єкта 
будівництва та закінченого будівництвом 
об’єкта

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

30. А-14-08
-

Коригування присвоєння адреси щодо 
об’єкта будівництва у разі коригування 
проектної документації (зміна місця 
розташування об’єкта, головного входу, 
зміна кількості об’єктів тощо)

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

31. А-14-09
01240

Зміна адреси щодо закінченого 
будівництвом об’єкта у разі його 
об’єднання, поділу або виділення частки 
(крім квартири, житлового або нежитлового 
приміщення тошо).

Управління 
містобудування, 
архітектури та 
кадастру

32. А-14-10
01888

Розгляд відповідності намірів щодо місця 
розташування тимчасової споруди

Управління 
містобудування 
архітектури та 
кадастру

33. А-14-11
00190

Оформлення паспорта прив’язки 
тимчасової споруди

Управління 
містобудування 
архітектури та 
кадастру

34. А-14-12
00193 Продовження строку дії паспорта прив’язки Управління 

містобудування 
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архітектури та 
кадастру

35. А-14-13 
-

Надання витягу з містобудівної 
документації на земельну ділянку

Управління 
містобудування 
архітектури та 
кадастру

36. А-15-04-01
00159

Видача ордеру на видалення зелених 
насаджень у випадку знесення аварійних, 
сухостійних і фаутних дерев, а також 
самосійних і порослевих дерев з діаметром 
кореневої шийки не більш як 5 см

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

37. А-15-04-02
00159

Видача ордеру на видалення зелених 
насаджень у випадку проведення 
ремонтних та експлуатаційних робіт в 
охоронній зоні повітряних ліній 
електропередачі, на трансформаторній 
підстанції і розподільному пункті системи 
енергопостачання, мережі водо-, 
теплопостачання та водовідведення, 
телекомунікаційній і кабельній 
електромережі

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

38. А-15-04-03
00159

Видача ордеру на видалення зелених 
насаджень у випадку відновлення 
світлового режиму в житловому 
приміщенні, що затіняється деревами

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

39. А-15-05
01235

Видача дозволу на перепоховання останків 
померлих

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

40. А-15-06
01201

Надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення (будинкового 
комітету)

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

41. А-15-09
01270

Прийняття рішення щодо відключення 
будівлі/житлового будинку від системи 
(мережі) централізованого опалення 
(теплопостачання) та/або постачання 
гарячого водопостачання

Управління 
житлово-
комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

42. А-15-10
01663

Надання рекомендацій щодо можливих 
варіантів влаштування системи 

Управління 
житлово-

http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-15-04.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-15-04.rar
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-15-04.rar
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://cnap.rada.te.ua/services/list?view=service&id=2
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-15-05.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-15-05.rar


індивідуального теплопостачання (опалення 
та/або гарячого водопостачання) та збору 
вихідних даних і технічних умов для 
виготовлення відповідної проектної 
документації

комунального 
господарства, 
благоустрою та 
екології

43. А-17.2-01
01268

Повідомна реєстрація колективних 
договорів, змін та доповнень до них

Управління 
економіки, 
промисловості та 
праці

44. А-24-02
01238

Надання дозволу щодо визначення або 
зміни імені, прізвища, по батькові дитини

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

45.
А-24-04
-

Надання дозволу на укладання договору 
про припинення права на аліменти на 
утримання дитини (дітей), в зв’язку із 
передачею батьком права власності на 
майно на ім’я дитини (дітей)

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

46.
А-24-05
-

Надання дозволу на перереєстрацію 
автомобіля, який належить малолітній 
(неповнолітній) дитині

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

47.
А-24-06
-

Надання дозволу на виділення частки майна 
у спільній сумісній власності малолітньої 
(неповнолітньої) дитини

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

48.
А-24-08
-

Надання дозволу на зняття грошових 
заощаджень від імені малолітньої 
(неповнолітньої) дитини

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

49.
А-24-10
-

Надання дозволу на видачу державного 
акту на право власності на земельну ділянку 
на ім’я малолітніх  (неповнолітніх) дітей

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

50. А-24-14
01836

Утворення прийомної сім’ї, створення 
дитячого будинку сімейного типу

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

51. А-24-15
01154

Надання статусу дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклування

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

52. А-24-17
01354

Звільнення опікуна, піклувальника від 
здійснення повноважень

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

53. А-24-21
00121

Видача посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Управління сім'ї, 
молодіжної 



політики та 
захисту дітей

54. А-24-22
01194

Видача дублікату посвідчення батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 
сім’ї у разі його втрати

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

55.
А-24-23
-

Видача посвідчення батьків багатодітної 
сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у 
разі пошкодження посвідчення, зміни 
прізвища, імені та по батькові, 
встановлення розбіжностей у записах

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

56. А-24-24
01196

Продовження строку дії посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 
сім’ї у разі навчання дитини після 18-
річного віку за денною формою навчання

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

57. А-24-25
01196

Продовження строку дії посвідчення 
батьків багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї у разі народження дитини

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

58. А-24-26
01200

Вклеювання фотокартки у посвідчення 
дитини з багатодітної сім’ї у разі 
досягнення дитиною 14-річного віку

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

59.
А-24-29  
- Надання погодження на звільнення дитини 

з роботи

Управління сім'ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту дітей

60.
А-25-01
00176
00199

Надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки

Відділ земельних 
ресурсів

61.
А-25-02
00182
00217

Затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

Відділ земельних 
ресурсів

62. А-25-03
00208

Надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки

Відділ земельних 
ресурсів

63.
А-25-05
00203
00214

Затвердження технічної документацій із 
землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Відділ земельних 
ресурсів

64.
А-25-06
00202

Надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)

Відділ земельних 
ресурсів

65.
А-25-07
00214

Затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передача безоплатно у власність 
земельних ділянок для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 

Відділ земельних 
ресурсів
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господарських  будівель та споруд, ведення 
особистого селянського господарства

66.
А-25-08
00189 Поновлення договору оренди землі Відділ земельних 

ресурсів

67.
А-25-09
- Надання дозволу на зміну цільового 

призначення земельної ділянки
Відділ земельних 
ресурсів

68. А-25-11
00198 Передача земельної ділянки в суборенду Відділ земельних 

ресурсів

69.
А-25-12
- Укладання договору оренди землі Відділ земельних 

ресурсів

70. A-25-13
00212

Надання дозволу на укладання договору 
земельного сервітуту

Відділ земельних 
ресурсів

71. А-25-14
00173 Вилучення та надання земельної ділянки Відділ земельних 

ресурсів

72. А-25-15
00200

Передача безоплатно у власність земельної 
ділянки

Відділ земельних 
ресурсів

73. А-25-16
00178 Поділ (об’єднання) земельної ділянки Відділ земельних 

ресурсів

74. А-26-01
-

Приймання на державне зберігання 
документів національного архівного фонду 
(НАФ) та документів юридичних осіб, що 
припинили свою діяльність

Архівний відділ

75. А-26-02
-

Видача архівних довідок та довідок 
соціально – правового характеру, архівних 
копій та витягів з документів, що 
зберігаються в архівному відділі

Архівний відділ

76. А-27-01
00134

Подання повідомлення про початок 
виконання підготовчих робіт (об’єктів, 
розташованих в межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

77. А-27-02
00145

Подання повідомлення про зміну даних у 
повідомленні про початок виконання 
підготовчих робіт (об’єктів, розташованих в 
межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

78. А-27-03
01218

Подання повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт щодо об’єктів, 
будівництво яких здійснюється на підставі 
будівельного паспорта (об’єктів, 
розташованих в межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

79. А-27-04
01219

Подання повідомлення про зміну даних у 
повідомленні про початок виконання 
будівельних робіт щодо об’єктів, 

Відділ 
державного 
архітектурно-

http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-07.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-07.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-08.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-08.rar
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-09.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-09.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-09.rar
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-11.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-11.rar
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-12.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-12.rar
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-13.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-13.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-13.rar
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-14.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-14.rar
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-15.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-15.rar
http://rada.te.ua/app/webroot/files/Strukturni_pidrozdily/A-25-15.rar
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank
http://rada.te.ua/strukturni-pidrozdil/10347.html#_blank


будівництво яких здійснюється на підставі 
будівельного паспорта (об’єктів, 
розташованих в межах міста Тернополя)

будівельного 
контролю

80. А-27-05
01208

Подання повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт щодо об’єктів, 
що за класом наслідків (відповідальності) 
77.належать до об’єктів, з незначними 
наслідками (СС1) (об’єктів, розташованих в 
межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

81. А-27-06
01209

Подання повідомлення про зміну даних у 
повідомленні про початок виконання 
будівельних робіт щодо об’єктів, що за 
класом  наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів, з незначними 
наслідками (СС1) (об’єктів, розташованих в 
межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

82. А-27-07
01902

Подання повідомлення про зміну даних у 
зареєстрованій декларації про початок 
виконання підготовчих робіт (об’єктів, 
розташованих в межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

83. А-27-08
-

Подання повідомлення про зміну даних у 
зареєстрованій декларації про початок 
виконання будівельних робіт (об’єктів, 
розташованих в межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

84. А-27-09
00138

Реєстрація декларації про готовність до 
експлуатації об’єкта, будівництво якого 
здійснено на підставі будівельного паспорта 
(об’єктів, розташованих в межах міста 
Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

85. А-27-10
01376

Реєстрація декларації про готовність до 
експлуатації об’єкта, що за класом 
наслідків (відповідальності) належить до 
об’єктів з незначними наслідками (СС1) 
(об’єктів, розташованих в межах міста 
Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

86. А-27-11
01263

Реєстрація декларації про готовність до 
експлуатації самочинно збудованого 
об’єкта, на який визнано право власності за 
рішенням суду (об’єктів, розташованих в 
межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

87. А-27-12
01873

Реєстрація декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації (індивідуальні 
(садибні) житлові будинки, садові, дачні 
будинки, господарські (присадибні) будівлі 
і споруди, будівлі і споруди 

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю



84.сільськогосподарського призначення, що 
за классом наслідків (відповідальності) 
належать до об'єктів з незначними 
наслідками (СС1), збудовані на земельній 
ділянці відповідного цільового призначення 
без дозвільного документа на виконання 
будівельних робіт) (об’єктів, розташованих 
в межах міста Тернополя)

88.
А-27-13
00140

Внесеннязмін до декларації про готовність 
до експлуатації об’єкта, будівництво якого 
здійснено на підставі будівельного паспорта 
/ декларації про готовність до експлуатації 
об’єкта, що за класом наслідків 
(відповідальності) належить до об’єктів з 
незначними наслідками (СС1) / декларації 
про готовність до експлуатації самочинно 
збудованого об’єкта, на який визнано право 
власності за рішенням суду / декларації про 
готовністьоб’єкта до експлуатації 
(індивідуальні (садибні) житлові будинки, 
садові, дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, будівлі і 
споруди сільськогосподарського 
призначення, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об'єктів з 
незначними наслідками (СС1), збудовані на 
земельній ділянці відповідного цільового 
призначення без дозвільного документа на 
виконання будівельних робіт) (об’єктів,  
розташованих в межах міста Тернополя)

Відділ 
державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю

89. А-28-01-00
00041

Державна реєстрація права власності на 
нерухоме майно, права довірчої власності 
як способу забезпечення виконання 
зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт 
незавершеного будівництва

Управління 
державної 
реєстрації

90. А-28-02-00
00042

Державна реєстрація іншого речового 
права, похідного від права власності

Управління 
державної 
реєстрації

91. А-28-03-00
-

Державна реєстрація заборони вчинення 
реєстраційних дій

Управління 
державної 
реєстрації

92. А-28-04-00
00046

Внесення змін до записів до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно

Управління 
державної 
реєстрації



93. А-28-05-00
00047

Надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

Управління 
державної 
реєстрації

94. А-28-06-00
00049

Взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна

Управління 
державної 
реєстрації

95. А-28-07-00
00043

Скасування запису Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, 
скасування державної реєстрації речового 
права на нерухоме майно та їх обтяжень. 
Скасування рішення державного 
реєстратора (за судовим рішенням)

Управління 
державної 
реєстрації

96. А-28-08-00
00048

Державна реєстрація обтяжень речових 
прав

Управління 
державної 
реєстрації

97.
А-28-09-00
01054
00106

Державна реєстрація юридичної особи або 
фізичної особи, яка має намір стати 
підприємцем

Управління 
державної 
реєстрації

98. А-28-10-00
01062

Видача витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань

Управління 
державної 
реєстрації

99. А-28-11-00
00054

Державна реєстрація змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань

Управління 
державної 
реєстрації

100. А-28-12-00
00087

Державна реєстрація включення до 
Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань відомостей про 
створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи або про його припинення

Управління 
державної 
реєстрації

101. А-28-13-00
00108

Державна реєстрація змін до відомостей 
про фізичну особу – підприємця, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі 
99.юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань

Управління 
державної 
реєстрації

102. А-28-14-00
00073

Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті ліквідації, 
злиття,  приєднання, поділу або 
перетворення

Управлінн 
ядержавної 
реєстрації

103. А-28-15-00
00107

Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи 
– підприємця

Управління 
державної 
реєстрації

104. А-28-16-00
00034

Реєстрація місця проживання/перебування 
особи

Управління 
державної 
реєстрації



105. А-28-17-00
00037

Зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування

Управління 
державної 
реєстрації

106. А-28-18-00
00094

Державна реєстрація змін складу комісії з 
припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) юридичної особи

Управління 
державної 
реєстрації

107. А-28-19-00
01062

Внесення до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичнихосіб – 
підприємців запису про рішення 
засновників (учасників) юридичної особи 
або уповноваженим ними органом щодо 
припинення юридичної особи

Управління 
державної 
реєстрації

108. А-28-20-00
00109

Державна реєстрація включення відомостей 
про юридичну особу або про фізичну особу 
– підприємця, зареєстрованих до 1 липня 
2004 року

Управління 
державної 
реєстрації

109. А-28-21-00
00056

Державна реєстрація переходу юридичної 
особи на діяльність на підставі модельного 
статуту або переходу юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на 
підставі власного установчого документа

Управління 
державної 
реєстрації

110. А-28-22-00
00038

Видача довідки про реєстрацію місця 
проживання особи

Управління 
державної 
реєстрації, відділ 
«Центр надання 
адміністративних 
послуг»

111. А-28-23-00
-

Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих 
у житловому приміщенні/будинку осіб

Управління 
державної 
реєстрації, відділ 
«Центр надання 
адміністративних 
послуг»

112. А-28-24-00
00683

Підтвердження відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника юридичної особи

Управління 
державної 
реєстрації, відділ 
«Центр надання 
адміністративних 
послуг»

Міський голова                                                                           Сергій НАДАЛ


