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вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 
 
 
 

Надання проєкту договору про порядок використання розміщених тимчасових збірно-розбірних 

металевих конструкцій (гаражів) для зберігання транспортних засобів на території 

Кременчуцької міської територіальної громади 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу (у тому числі 

е-паспорта громадянина України), або уповноваженою особою, за 

пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження. 

 

Документи подаються за місцем розташування об’єкта – на 

території Кременчуцької міської територіальної громади. 

2.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява встановленого зразка. 

2. Паспорт громадянина України. 

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

4. Копія свідоцтва про реєстрації транспортного засобу, що перебуває у 

власності чи користуванні (для гаражів типу А) 

5.  Платність надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

6.  Строк надання 

адміністративної 

послуги 

1 робочий день 

7.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Подання неповного пакету документів. 

2. Подання недостовірних відомостей. 

3. Відсутність інформації про металеву збірну-розбірну конструкцію 

(гараж) в єдиній інформаційній базі тимчасових збірно-розбірних 

металевих конструкцій (гаражів).  
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8.  Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Проєкт договору про порядок використання розміщених тимчасових 

збірно-розбірних металевих конструкція (гаражів) для зберігання 

транспортних засобів на території Кременчуцької міської територіальної 

громади сформований за допомогою єдиної інформаційної бази 

тимчасових збірно-розбірних металевих конструкцій (гаражів) на 

території Кременчуцької міської територіальної громади або 

повідомлення про неможливість формування проєкту договору засобами 

єдиної інформаційної бази тимчасових збірно-розбірних металевих 

конструкцій (гаражів) 

9.  Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу (у тому числі 

е-паспорта громадянина України), або уповноваженою особою, за 

пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження 

10.  Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови 

надання 

адміністративної 

послуги 

1. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області від 17.09.2021 №1290 «Про 

затвердження структури та параметрів реєстру Управлінської 

геоінформаційної системи «Реєстр розміщених тимчасових збірно-

розбірних металевих конструкцій (гаражів) для зберігання транспортних 

засобів на території Кременчуцької міської територіальної громади». 

2. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області від 28.11.2022 №1724 «Про 

затвердження порядку використання розміщених тимчасових збірно-

розбірних металевих конструкцій (гаражів) типу А та типу Б для 

зберігання транспортних засобів на території Кременчуцької міської 

територіальної громади» 

11.  Відповідальний за 

виконання 

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» 

м. Кременчук, вул. Полковника Гегечкорі, буд.27,  
тел. (05366) 34124  

E-mail: kp03351958@ukr.net 

mailto:kp03351958@ukr.net

