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ПОгодження вiдчуження або передачi пам'яток мiсцевого
значення .і.хнiми власниками чи уповноваженими ними органами

iншим особам у володiння, користування або управлiння
(назва адмiнiстративно.і. послуги)

департамент культури i туризму Полтавсько.I.облдержадмiнiстрацi.I.
(найменування суб ' €кта надання адмiнiстративно.і. послуги)

Iнформацiя
про суб'скта надання адмiнiстративно.і. послуги та

про центр надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.і. мiсько.і. ради

1. Мiсцезнаходження:

1.1

Центру надання
36000, м. Полтава, вул. Соборностi, 36адмiнiстративних послуг

Полтавсько.і. мiсько.і. ради

1.2
Суб'€кта надання департамент культури i туризму Полтавсько.і.

облдержадмiнiстрацi.і.
адмiнiстративно.і. послуги 36014, м. Полтава, вул. Соборностi, 45, каб. 308

2. Iнформацiя щодо режиму роботи:

2.1

Центру надання
Понедiлок, вiвторок, середа, субота:
800 _  l715

адмiнiстративних послугПолтавсько.і.мiсько.і.ради четвер:
800_   2o00
п'ятниця:
800_   2ol5

субота:
800_   |715

Вихiдний день: - недiля

2.2
Суб'скта надання

Понедiлок, вiвторок, середа, четвер: 800 _ |715
П'ятниця: 8°_  |600

адмiнiстративно.і. послуги Вихiдний: субота, недiля

3. Телефон/факс,,адреса електронно.]. пошти та веб-сайту

3.1

Центру надання
Телефон/факс:   (0532) 60-63-70, (05322) 2-56-10,
(0532) 56-15-56е-mаil:Dо1tаVа.аdmiп@,ukг.пеtадмiнiстративних послуг

Полтавсько.і. мiсько.і. ради веб-сайi: dс.гаdа-DоltаVа. ЁоV.uа

3.2
Суб'€кта надання

тел. (0532) 60-93-51 (начальник управлiння),
(05322) 60-93-29 (т/факс приймальнi)
е-mаil :  kultuга@,аdm-Dl.gоV.uа,Оо1tаvаkultuаф,ukг.пеt

адмiнiстративно.і. послуги
Ьеб-сайт: Www.Ьоltаvасultuге. gоv.uа

4.
Реквiзити представникiв суб'скта надання адмiнiстративно.і. послуги,
відпов]дальних за видачу документа дозвільного характеру та



представникiв центру надання адмiнiстративних послуг Полтавсько.1.
мiсько.I. ради

уповноважений представник вiд
4.1

Представники суб'скта
надання адмiнiстративно.і. департаменту культури і туризму,,,
послугиПредставники Центру облдержадміністраціі

4.2. державнi адмiнiстраторинадання адмiнiстративних
ПОСЛУГ ПОЛТаВСЬКО.1. МiСЬКО.1.

ради

5.
Нормативно-правовi акти, якими регjтаменту€ться надання
адмiнiстративно.і. послуги

5.1 Закони Укра.і.ни

Закони Укра.і.ни «Про адмiнiстративнi послуги»;
«Про дозвiльну систему у сферi господарсько.і.дiяльностi»;«Прозверненнякромадян»;«Про

доступ до публiчно.і. iнформацi.і.»; «Про охоронукультурно.і.спадщини»(зiзмiнами),«Про

перелiк документiв дозвiльного характеру у
сферi господарсько.і. дiяльності»

5.2.
Акти Кабiнету Мiнiстрiвукра`1'ни

Постанова  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  13
березня    2002р.    №318    «Про    затвердження
Порядку     визначення     меж     та     режимів
використання   iсторичних   ареалiв   населених
мiсць,  обмеження  господарсько.і.  дiяльності  на
територi.і. iсторичних ареалiв населених мiсць»

5.3
Акти центральних органiв
виконавчо.і. влади

6.    Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги

6.1.

u

1. У разi оренди пам'ятки:
1.  Заява до  департаменту  культури  і  туризму

облдержадмiнiстрацi.і. щодо надання погодження
у якiй зазначаються вiдомостi про заявника:
- дЛЯ фiЗИЧНО.1. ОСОбИ, фiЗИЧНО.1. ОСОбИ-ПiдПРИ€МЦЯ

Вичерпнии перелікдокументiв,необхiдних для - прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання
або  адреса,  на яку необхiдно  надати  відповідь,

отримання адмiнiстративноі контактний телефон;
послуги, а також вимоги доних(вiдомчiнормативніактиз -    для    юридично.і.    особи    -    найменування

юридично.і.     особи,     мiсцезнаходжены,     код
платника податкiв згiдно з СдРПОУ, прiзвище,

даного питання - вiдсутнi) iм'я та по батьковi керiвника юридично.і. особи /
уповноважено.і. особи, контактний телефон;
- дата подання заяви та пiдпис заявника.

2. Копiю паспорта/облiково.і. картки пам'ятки;



3. Фотофiксацiю пам'ятки (.і-і. частини);

4.    Генеральний    план    (схема),    на    якому
позначено територiю пам'ятки i зони .і.і. Охорони
(у   разi   .і.х   визначення)   -   масштаб    1:500   на
топогеодезичнiй зйомцi;

5.        Матерiали       технiчно.і.       iнвентаризацi.і.
примiщень      (будiвлi)     (поповерховi     плани
/технiчний  паспорт  примiщень,  що  пiдлягають
вiдчуженню, передачi у володiння, користування
чи управлiння);

6. Акт технiчного стану пам'ятки;

7. Копiю засвiдченого в установленому порядку
правовстановлюючого документа на пам'ятку (.і.і.
частину);

8.   Проект   договору,   за   яким   пам'ятка,   .і-і.
частина  передасться  у  володiння,  користування
чи управлiння;

9.   Висновок   вiдповiдного   органу   охорони
культур но.і.         спадщини ,          на         т ер итор i.і.
адмiнiстративно.і.   одиницi   якого   розташовано
об,€кт.
10. Охоронний договiр або попереднiй договiр

про   укладення   в   майбутньому   охоронного
договору   мiж   орендодавцем   та   вiдповiдним
органом   охорони   культурно.і.   спадщини   на
пам'ятку

11. У разi приватизацi.I. пам'ятки:
1.  Заява  до  департаменту  культури  i  туризму

облдержадмiнiстрацi.і. щодо надання погодження
у якiй зазначаються вiдомостi про заявника:
- дЛЯ фiЗИЧНО.l. ОСОбИ,  фiЗИЧНО.1. ОСОбИ-ПiдПРИСМЦЯ
- прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання
або  адреса,  на яку необхiдно  надати вiдповiдь,
контактний телефон;
-    для    юридично.і.    особи    -    найменування
юридично.і.     особи,     мiсцезнаходження,     код
платника податкiв згiдно з €дРПОУ, прiзвище,
iм'я та по батьковi керiвника юридично.і. особи /
уповноважено.і. особи, контактний телефон;
- дата подання заяви та пiдпис заявника.

2. Копiю паспорта/облiково.і. картки пам'ятки;



3. Фотофiксацiю пам 'ятки (.і-і. частини);

4.    Генеральний    план    (схема),    на    якому
позначено територiю пам'ятки i зони .і.і. охорони
(у   разi   .і.х   визначення)   -   масштаб    1:500   на
топогеодезичнiй зйомцi;

5.        Матерiали       технiчно.і.       iнвентаризацi.і.
примiщень      (будiвлi)      (поповерховi      плани
/технiчний  паспорт  примiщень,  що  пiдлягають
вiдчуженню, передачi у володiння, користування
чи управлiння);

6. Акт технiчного стану пам'ятки;

7. Копiю засвiдченого в устаноЬленому порядку
правовстановлюючого документа на пам'ятку (.і.і.
частину);

8.   Проект   договору,   за   яким   пам'ятка,   .і.і.
частина передасться  у  володiння,  користування
чи управлiння;

9.  Охоронний договiр  або  попереднiй договiр
про   укладення   в   майбутньому   охоронного
договору    з    вiдповiдним    органом    охорони
культурно.і. спадщини на пам'ятку (.і.і. частину) з
викладенням його iстотних умов, у тому числi,
щодо  цiльового  використання  пам'ятки,  робiт,
якi  майбутнiй  власник  зобов'язу€ться  провести
на пам'ятцi з метою збереження пам'ятки, чи .і.і'
частини  вiдповiдно  до  вимог  Закону  Укра.і.ни
«Про  охорону  культурно.і.  спадщини»  та  умов
договору,  укладеного  власником  з  вiдповiдним
органом культурно.і. спадщини

10.   Висновок   вiдповiдного   органу   охорони
культур н о.і.         сп адщини ,         н а         територ i.і.
адмiнiстративно.і.   Одиницi   якого   розташовано
об,€кт.

I11. У разi змiни балансоутримувача
1 .  Заява до департаменту культури i тууризму

облдержадмiнiстрацi.і. щодо надання погодження
у якiй зазначаються вiдомостi про заявника:
- дЛЯ фiЗИЧНО.1. ОСОбИ, фiЗИЧНО.1. ОСОбИ-ПiдПРИ€МЦЯ
- прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання
або  адреса,  на яку необхiдно  надати  вiдповiдь,
контактний телефон;
-    для    юридично.і.    особи    -    найменування
юридично.і.     особи,     мiсцезнаходження,     код



-\

платника податкiв згiдно з СдРПОУ, прiзвище,
iм'я та по батьковi керiвника юридично.і. особи /
уповноважено.і. особи, контактний телефон;
- дата подання заяви та пiдпис заявника.
2. Копiю паспорта/облiково.і. картки пам'ятки;

3. Фотофiксацiю пам'ятки (.і.і. частини);

4.    Генеральний    план    (схема),    на    якому
позначено територiю пам'ятки i зони .і-і. охорони
(у   разi   .і.х   визначення)   -   масштаб    1:500   на

uuтопогеодезичніи зиомці;

5.  Акт технiчного стану пам'ятки;

6. Копiю засвiдченого в установленому порядку
правовстановлюючого документа на пам'ятку (.і.і.
частину);

7.   Проект   договору,   за   яким   пам'ятка,   .і-і.
частина переда€ться  у  володiння,  користування
чи управлiння

8.   Висновок   вiдповiдного   органу   охорони
куль тур но.і.         сп адщини ,          н а         т ер итор i.і.
адмiнiстративно.і.   одиницi   якого   розташовано
об,€кт.

6.2

Порядок та спосiб подання
особисто, через уповноваженого представникадокументiв, необхiдних для

отримання адмiнiстративно.і. або поштою
послуги

6.3.

Платнiсть (безоплатнiсть)
безоплатнонадання адмiнiстративно.і.

послуги

6.4
Строк видачi документа протягом 30 календарних днiв з дати ре€страцi.і.
дозвiльного характеру заяви

6.5.

Перелiк пiдстав для вiдмови у

подання      суб'€ктом      господарювання
неповного  пакета  документiв,  необхiдних  для
одержання  документа  дозвiльного  характеру,
згiдно iз встановленим вичерпним перелiком;
- виявлення в  документах, поданих суб'сктом

uгосподарювання, недостовірних відомостеи;видачi документа дозвiльного - негативний висновок за результатами
характеру проведених експертиз та обстежень або iнших

наукових i технiчних оцiнок, необхiдних для
видачi документа дозвiльного характеру.
- iншi пiдстави для вiдмови у видачi документа,
що встановленi Законом



Необхiднiсть у проведеннi

7.

експертизи (обстеження)
об'€кта, на який вида€ться
документ дозвiльного
характеру

8.

Платнiсть (безоплатнiсть)
безоплатнопроведення еkспертизи

(обстеження)
У разi платностi:

8.1

Нормативно-правовi акти, на
-пiдставi яких стягу€ться

плата (назва та реквiзити
нормативно-правового акту)

8.2
Розмiр плати за проведення -
експертизи (обстеження)

8.3
Розрахунковi рахунки для -
внесення плати

9.
Результат надання

погодження вiдчуження або передачi пам'яток
мiсцевого значення .і.хнiми власниками чи
уповноваженими ними органами iншим особамадмiнiстративно.і. послуги
у володiння, користування або управлiння; або
вiдмова у видачi погодження

10.
Способи  отримання

документ про погодження вiдчуження або
передачi пам'яток мiсцевого значення .і.хнiми
власниками чи уповноваженими ними органами
iншим особам у володiння, користування або
управлiння вида€ться особисто заявниковi або
його представнику за довiренiстю або поштою;вiдповiдi (результату) видача письмового повiдомлення суб'скта
надання адмiнiстративно.і. послуги про вiдмову
у видачi погодження нада€ться особисто
заявниковi, представнику за довiренiстю або
поштою.


