
Погодження науково-проектної 
документації на проведення робіт із 
консервації, реставрації, реабілітації, 
музеєфікації, ремонту та пристосування 
пам’яток місцевого значення

Строк надання послуги

1 місяць

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП у сфері нерухомості (м. Харків, площа Павлівська,4)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява, у якій зазначаються відомості про заявника:1. 
- для фізичної особи-підприємця- прізвище, ім'я та по- батькові, місце проживання, 
контактний телефон;

2. 

- для юридичної особи - найменування юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, 3. 



ім'я та по батькові керівника юридичної особи/уповноваженої особи, контактний 
телефон (факс);
- дата подання заяви та підпис заявника4. 
Науково-проектна документація5. 

Платність надання адміністративної послуги

 Безоплатно

Спосіб отримання послуги

Особисто суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою за наявності документа, що 
посвідчує особу та документу, який підтверджує іі повноваження або поштою на поштову 
адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Видача висновку щодо погодження науково-проектної документації

або

Обгрунтована відмова

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України "Про охорону культурної спадщини"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р "Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:



Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Подання неповного комплекту документів1. 
Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей2. 
Невідповідність поданої документації вимогам щодо її оформлення або невідповідність 
вимогам, визначених чинним законодавством

3. 


