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ЗАТВЕРДЖУЮ

ЦНАП
(місцезнаходження,
режим
роботи,
довідковий телефон,
адреса веб - сайту та
електронної пошти)

Міський голова
Сергій НАДАЛ

Центр надання адміністративних послуг(ЦНАП)
46025, м. Тернопіль, вул.Князя Острозького,6, І поверх.
Графік прийому громадян:
понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00;
п’ятниця – з 8.00 до 15.00;
вівторок – з 11.00 до 20.00;
субота – з 8.00 до 15.00.
Телефон 0674472741, 0800303520 (безкоштовно)
Електронна адреса ЦНАП:cnapternopil@meta.ua
Веб-сайт ЦНАП:http://cnap.rada.te.ua/.
Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП:
1.с. Курівці,вул. Нова, 3(тел. (03540) 43286);
2. с. Чернихів, вул. Центральна, 38(тел. (03540)34624);
Графік прийому громадян:
понеділок,середа – з 9.00 до 16.00 год.;
п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год,;
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.;
субота, неділя – вихідні дні.
3. с. Кобзарівка, вул. Центральна,22 (тел. (03540) 33642;
4.с. Іванківці,вул. Тараса Шевченка,16(тел. (03540) 33631).
Графік прийому громадян:
вівторок, четвер – з 9.00 до 16.00 год.;
п’ятниця – з 8.00 до 13.00 год,;
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.;
субота, неділя – вихідні дні.
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Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання НП, що

1.Заяву встановленої форми за підписом заявника.
У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою –
документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а
також документ, який надає повноваження законному представникові чи
Тернопільська міська рада, відділ земельних ресурсів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА Н-25-01
Сторінка 1 з 2

передбачені
законом, та вимоги
до них

уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до
законодавстваУкраїни.
2. При поданні заяви заявник пред’являє оригінали документів:
-паспорт;
-еєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через
свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платників податків – відмітка в паспорті);
-.посвідчення учасника бойових дій (інвалідавійни, члена сім'ї загиблого або
бійця-добровольця), виданого у встановленому законодавством порядку;
-. довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній
операції,забезпеченніїї проведення і захисті незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України чи у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
-інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно (земельні ділянки) щодо заявника;
- нотаріальнозасвідченувідмовувідодержанняодержанняземельноїділянки у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку;
-.іформацію про розрахунковий рахунок відкритий в банківській установі.
3.Для підтвердження першочергового права на отримання грошової
компенсації подати один із документів:
- рішеннявиконавчогокомітетуміської ради про наданнядитині статусу
дитини-сироти абодитини, позбавленоїбатьківськогопіклуванняабо
-посвідчення учасник абойових дій; посвідчення інваліда війни або
документи, які можуть підтверджувати отримання поранення в зоні АТО,
можуть бути виписки з медичноїкарти амбулаторного (стаціонарного)
хворого, епікриз та/абовиписнийепікриз з історіїхворобиабо
-посвідчення члена сім’ї загиблого учасника бойових дій або
-документ, що посвідчує визнання дитини заявника інвалідом з дитинства
або дитиною-інвалідом (таким документом є виписка з акта огляду МСЕК;
або медичний висновок установи охорони здоров’я; або посвідчення
одержувача допомоги; або довідка органу, що призначає допомогу, про
період призначення допомоги) для сім’ї де на утриманні троє і більше
неповнолітніх дітей – посвідчення багатодітної сім’ї або -довідку про
перебування в полоні.
Особисто заявником або представником, на підставі довіреності, посвідченої
нотаріально адміністратору
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Порядок та спосіб
подання документів
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Платність
(безоплатність) НП

Безоплатно
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Строк надання НП

30 календарних днів
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Результат надання
послуги НП

Pішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради або вмотивована
відмова
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Спосіб і місце
отримання відповіді
(результату НП)
Причина відмови

Особисто заявником або через представником (законним представником) у
адміністратора
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1. Неповний пакет документів.
2.Подання документів, які мають завідомо неправдиві дані.
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Акти законодавства,
що регулюють
порядок та умови
надання НП (пункти,
статті, розділи тощо,
назва та реквізити
законодавчих актів

1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту».
2.Земельний кодекс України.
3.Рішення міської ради від 16,03.2018р. №7/23/14 ««Про грошову
компенсацію за земельні ділянки учасникам бойових дій та особам
прирівняних до них».
4.Рішення виконавчого комітету від 25.04.2018року №347 «Про порядок
виплати грошової компенсації та Порядок формування та ведення реєстру
осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
5.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 “Про
затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції».

*До інформаційної картки додається форма заяви:
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Аркуш підписання документа № Н-25- 01 від 10.11.2021

Форма заяви
до ІК Н-25-02
Міському голові

Сергію Надалу
_________________
(ПІБ)
____________________
зареєстрований за адресою: _____________________
контактний телефон ________________________________
електронна адреса (при наявності)______________________
Заява
Прошу включити в Реєстр отримувачів грошової компенсації учасниками бойових
дій та особами прирівняних до них на отримання грошової компенсації в зв’язку із
відмовою від одержання земельної ділянки безоплатно у власність відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Кошти перераховувати на рахунок у банку № ____________________
МФО _____________код _______________ банк________________________

Підписанням цієї заяви надаю згоду на обробку, використання, зберігання моїх
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
Дата__________________
Підпис_________________________________________

Заповнюється адміністратором:

«___» _______________ 202__р.
(дата надходження заяви)

Реєстраційний номер ______________

___________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище
адміністратора

