
Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація)

Оформлення заяви 
на укладання договору щодо пайової участі 

в утриманні об’єкта благоустрою
(детальна інструкція) 



1. Здійсніть вхід на веб-портал Містобудівного Кадастру м. Києва за посиланням:

mkk.kga.gov.ua або ts.mkk.kga.gov.ua

2. Натисніть кнопку «Вхід» для авторизації або реєстрації на сайті.

Вхід на портал

3. Для авторизації введіть

у відповідні поля:

ім'я користувача

пароль

Якщо Ви не проходили

реєстрацію натисніть

кнопку “Реєстрація”

http://mkk.kga.gov.ua/
ts.mkk.kga.gov.ua


Реєстрація на портал

Для реєстрації заповніть вказані поля

Вкажіть бажане ім'я користувача (логін).

Наприклад: Shevchenko, Ivanov1

Вкажіть Ваше прізвище, ім'я та по батькові

українською мовою.

Вкажіть Вашу електронну скриньку, якою Ви

користуєтесь. На неї будуть надходити

повідомлення та документи (у тому числі

фрагмент ортофотоплану).

Вкажіть бажаний пароль та підтвердить його.

Вкажіть Ваш контактний телефон у форматі

+380ХХХХХХХХХ

Вкажіть код, який зображений на картинці.

Для завершення реєстрації натисніть кнопку

«Зареєструватись».



1. Перейдіть в режим «Створення заяви на пайову участь».

Визначення місця розміщення ТС

2. Знайдіть на мапі фактичне місце розміщення вашої тимчасової споруди (для більш

точного визначення користуйтесь шкалою масштабу). По місцю розміщення вашої

ТС на мапі клацніть лівою кнопкою «мишки». На мапі з'явиться кнопка «Створити

заяву». Натисніть її.
Ви можете скористатись інструментом «Пошук за адресою» для швидкого переходу на

відповідну вулицю.



1. Оберіть тип тимчасової споруди зі списку.

2. Вкажіть вулицю: введіть перші букви назви вулиці на оберіть вулицю зі списку.

3. Вкажіть місце розташування: прив’язка до найближчого об’єкту, якому присвоєна

поштова адреса (наприклад: буд. 17), у разі відсутності – інші орієнтири.

4. Оберіть функціональне призначення тимчасової споруди зі списку.

5. Вкажіть ширину та довжину тимчасової споруди в см. Площа розраховується

автоматично.

Введення даних про ТС



1. Прикріпіть файли фотофіксації місця розташування ТС у відповідні поля (актуальні

фото повинні бути зроблені на відповідній відстані від ТС).

2. Прикріпіть скан-копії (фото-копії) наявних документів на розміщення ТС,

оформлених до 01.01.2014 р. (дозвіл, тимчасовий ордер, паспорт прив'язки ТС

(1 сторінка та схема розміщення ТС М 1:500, ордер тощо).

3. Прикріпіть скан-копію (фото-копію) довідки про функціональне призначення за

2012 рік (у разі наявності).

4. Прикріпіть скан-копію (фото-копію) довідки про функціональне призначення за

2013 рік (у разі наявності).

Введення файли про ТС

5. Прикріпіть скан-копію

договору оренди

земельної ділянки (у

разі наявності).

6. Вкажіть чи регулярно Ви

сплачуєте платежі за

договором оренди

землі, під час та після

закінчення терміну його

дії, не пропустили

жодного платежу?
Макс. розмір файлу: 1 Мб.



1. Вкажіть тип власника ТС (фізична особа-підприємець або юридична особа).

2. Вкажіть повну назву юридичної особи (наприклад ТОВ «НАЗВА») або ПІБ фізичної

особи підприємця повністю (наприклад Шевченко Тарас Григорович). «ФОП» писати

не потрібно.

3. Вкажіть реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний номер) або

ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ).

4. Вкажіть юридичну адресу або місце проживання у відповідному форматі (наприклад

вул. Хрещатик, буд.1, кв. 1, м. Київ, 01001).

5. Вкажіть Ваш контактний телефон у форматі +380ХХХХХХХХХ

Введення дані про власника ТС



Для юридичних осіб:

1. Вкажіть керівну посаду юридичної особи.

2. Вкажіть прізвище та ініціали керівника (наприклад Шевченко Т.Г.).

3. Вкажіть П.І.Б. керівника у родовому відмінку (наприклад Шевченка Тараса

Григоровича).

Для фізичних осіб-підприємців:

1. Вкажіть серію та номер паспорту, ким і коли виданий паспорт.

2. Вкажіть прізвище та ініціали власника ТС (наприклад Шевченко Т.Г.).

Введення дані про власника ТС



1. Прикріпіть скан-копію (фото-копію) документу, що підтверджує державну реєстрацію

фізичної особи-підприємця або юридичної особи.

2. Для фізичних осіб-підприємців – додатково скан-копію (фото-копію) паспорту.

Макс. розмір файлу: 1 Мб.

Введення дані про власника ТС

3. Вкажіть банківські

реквізити (у разі

наявності).

4. Вкажіть інші

відомості, які

вважаєте

необхідними (за

бажанням).

5. Натисніть кнопку

зберегти.



Отримання ортофотоплану:

• після створення заяви, через деякий час, на Вашу електронну скриньку, яку Ви вказали при

реєстрації, буде надісланий фрагмент ортофотоплану. Збережіть його на Вашому комп’ютері.

• також фрагмент ортофотоплану буде автоматично прикріплений до заяви.

Для завантаження фрагмент ортофотоплану з заяви зробить наступне:

Отримання ортофотоплану  М 1:500

2. У новому вікні, в розділі «Заяви

ПУ» натисніть на номер заяви.

3. В кінці заяви натисніть на ім'я

файлу фрагменту ортофотоплану.

Збережіть його на Вашому

комп’ютері.

1. Натисніть кнопку «Заяви на

розміщення ТС» у верхньому

лівому куті на головній сторінці

порталу.



Редагування заяви (у разі необхідності)

2. У новому вікні, в розділі «Заяви

ПУ» натисніть на «Редагувати»

напроти номеру заяви.

3. Зробіть відповідні зміни та

натисніть «Зберегти».

1. Натисніть кнопку «Заяви на

розміщення ТС» у верхньому

лівому куті на головній сторінці

порталу.

Важливо! Щоб замінити файли необхідно спочатку додати нові файли (1), натиснути

кнопку «Зберегти» (2), а потім видали непотрібні файли (3).



1. Запустіть графічний редактор (наприклад, користувачі операційної

системи Windows можуть скористатись стандартною

програмою Paint).

2. Відкрийте файл фрагменту ортофотоплану (меню «файл», команда

«Відкрити»).

3. Нанесіть контур ТС за допомогою інструмента «Лінія».

4. Збережіть файл.

Нанесення контуру ТС та подача заяви

2. У новому вікні, в розділі «Заяви ПУ»

натисніть на номер заяви.

Подача заяви.

1. Натисніть кнопку «Заяви на

розміщення ТС» у верхньому лівому

куті на головній сторінці порталу.

3. Прикріпить файл фрагменту

ортофотоплану з нанесеним

контуром

4. Натисніть кнопку «Подати заяву».

Заява подана. Дякуємо.

В меню «Заяви на розміщення ТС» Ви можете дізнатись статус розгляду заяв, 

завантажити відповідь з зауваженнями, договір та рахунок.


