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ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА  
 

ІК 68-04  
 

Введено в дію з  

  05.12.2022         
версія 01 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

м. Кременчук, вул. Покровська, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 050-255-15-88 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

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

 

Видача ідентифікатора про інвентаризацію металевої збірно-розбірної конструкції 

(гаража) у вигляді QR-коду на підставі укладеної додаткової угоди 

 

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 протягом трьох днів з моменту укладення 

додаткової угоди до договору про порядок використання 

розміщених тимчасових збірно-розбірних металевих конструкцій 

(гаражів) для зберігання транспортних засобів на території 

Кременчуцької міської територіальної громади за місцем 

розташування об’єкта – на території Кременчуцької міської 

територіальної громади. 

 

2.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява встановленого зразка 

2. Додаткова угода до договору про порядок використання 

розміщених тимчасових збірно-розбірних металевих 

конструкція (гаражів) для зберігання транспортних засобів на 

території Кременчуцької міської територіальної громади. 

3. Квитанція, що підтверджує розрахунок за договором у 

відповідності до типу збірно-розбірної металевої конструкції. 

 

3.  Платність надання 

адміністративної 

послуги 

 

Безоплатно 
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4.  Строк надання 

адміністративної 

послуги 

 

 

1 робочий день 

5.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

 

 

1. Подання неповного пакету документів. 

2. Подання недостовірних відомостей. 

 

6.  Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Ідентифікатор про інвентаризацію металевої збірно-розбірної 

конструкції (гаража) у вигляді QR-коду або вмотивована відмова 

 

 

7.  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 

 

8.  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» 

 

9.  Відповідальний за 

виконання 

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» 

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

E-mail: kp03351958@ukr.net 
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