
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА Шифр: МОП 

030303 № послуги: 4 

Видача дозволу на виконання будівельних робіт 

Введено в дію: розпорядженням міського голови №242 від 14 грудня 2020 року 
I. Необхідні документи 

 

Заява про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, 

до якої додаються: 

1) копія документа, що посвідчує право власності чи 

користування земельною ділянкою, або копія договору 

суперфіцію; 

2) копія розпорядчого документа щодо комплексної 

реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення 

органів державної влади чи органів місцевого самоврядування 

на відповідних землях державної чи комунальної власності 

(замість копії документа, що посвідчує право власності чи 

користування земельною ділянкою); 

3) проектна документація на будівництво, розроблена та 

затверджена в установленому законодавством порядку; 

4) копія документа, що посвідчує право власності на будинок 

чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена 

у встановленому законодавством порядку, на проведення 

будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації 

чи капітального ремонту;  

5) копії документів про призначення осіб, відповідальних за 

виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють 

авторський і технічний нагляд; 

5-1) інформація про інженера-консультанта (у разі його 

залучення); 

6) інформація про ліцензію, що дає право на виконання 

будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати; 

7) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, 

визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" 

ІІ. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

В електронній формі через електронний кабінет або іншу 

державну інформаційну систему, інтегровану з електронним 

кабінетом, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт 

надання відповідної послуги 

IІI. Вартість послуги Безоплатно. 

IV. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Початок виконання будівельних робіт. 

V. Строк надання 

адміністративної послуги 

Орган державного архітектурно-будівельного контролю 

протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає 

рішення про надання дозволу або відмову у його видачі. 

VI. Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача дозволу затвердженого зразка (додаток 9 до Порядку 

виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений 

Постановою КМУ №466) або відмова у видачі дозволу 

(додаток 11 до Порядку) 



VII. Способи отримання відповіді 

(результату) 
 

Орган державного архітектурно-будівельного контролю 

надсилає на адресу електронної пошти замовника будівництва 

скановану копію виданого дозволу не пізніше одного робочого 

дня з дати прийняття такого рішення. 

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу орган 

державного архітектурно-будівельного контролю надсилає 

замовнику (його уповноваженій особі) протягом десяти 

робочих днів з дня реєстрації заяви відмову в паперовій або 

електронній формі через електронний кабінет з 

обґрунтуванням причин за формою, наведеною у додатку 11 

Порядку. 

VIII. Перелік підстав для відмови 

в наданні адміністративної 

послуги 

Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання 

будівельних робіт є: 

1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення 

про видачу такого дозволу; 

2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства; 

3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 

4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, 

визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" 

IX. Порядок оскарження Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання 

будівельних робіт може бути розглянуто у порядку нагляду 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду (без права видачі дозволу), або 

оскаржено до суду. 

Х. Законодавчі акти, що 

регламентують надання 

адміністративної  послуги 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

13.04.2011 року № 466 

ХІ. Відповідальний за виконання Начальник відділу архітектурно – будівельного контролю. 

тел. 2-13-09 

Виконавчий комітет Української міської ради 

08720 м. Українка пл. Т. Шевченка, 1 тел. 04572 2-17-08 

Режим роботи: пн – чт  8-00 -  17-15 

пт 8-00 - 15-45 

Обідня перерва 12-00 – 13-00 

сб., нд. - вих. 

e-mail: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF#n473

