
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА Шифр: МОП 

№ послуги: 5 

Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт 

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

 

Заява про внесення змін до дозволу (за формою згідно з додатком 

10 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, 

затверджених постановою №466) та інші документи що 

підтверджують зазначені зміни. 

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 

У разі якщо право на будівництво об’єкта передано іншому 

замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника 

(якщо будівельні роботи виконуються без залучення 

субпідрядників), а також у разі коригування проектної 

документації. (У разі якщо коригування проектної документації 

може вплинути на визначення адреси об’єкта нового будівництва 

(зміна місця розташування об’єкта, головного входу, зміна 

кількості об’єктів тощо), у повідомленні зазначається про 

необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) 

адреси). 

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і 

технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт. 

V. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає 

рішення про внесення змін до дозволу або  відмову у внесенні 

змін. 

VI. Результат надання 

адміністративної послуги 

Реєстрація змін до дозволу на  виконання будівельних робіт в 

єдиному реєстрі будівельної діяльності. 

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 

Порушено вимоги з оформлення заяви чи поданих документів. 

IX. Порядок оскарження Подання скарги до органу або особі вищого рівня чи 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 

 

 

 


