
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА Шифр: МОП -10 

№ 85 

Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки  

Введено в дію: розпорядженням №    від  
I. Необхідні 

документи та 

порядок: 

1. Письмова заява на внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

2. Примірник будівельного паспорта замовника; 

3. Ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній 

ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних 

розмірів тощо); 

4. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки 

(житлового будинку) на забудову.  

ІІ. Порядок та 

спосіб подання 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Документи подає фізична або юридична особа через Центр надання 

адміністративних послуг  

IIІ. Вартість 

послуги:  

Реєстрація та розгляд – безкоштовно  

ІV. Підстава для 

одержання 

адміністративної 

послуги 

Звернення фізичної або юридичної особи, яка має наміри здійснити будівництво 

(індивідуального) житлового, садового, дачного будинку 

V.Строк 

виконання 

послуги та 

надання відповіді 

особі, що 

звернулася: 

10 робочих днів з дня надходження пакету документів 

 

VI. Результат 

надання 

адміністративної 

послуги 

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

VII. Способи 

отримання 

відповіді 

(результату) 

Особисто заявником або уповноваженою ним особою через Центр надання 

адміністративних послуг  

VIII. Перелік 

підстав для 

відмови в 

наданні 

адміністративної 

послуги 

Підставою для відмови у внесення змін до будівельного паспорту забудови 

земельної ділянки є: 

1. Неповний пакет документів; 

2. Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної 

документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і 

правилам. 



ІХ. Порядок 

оскарження 

Подання скарги до органу або посадовій особі вищого рівня чи до суду 

Х. Законодавчі 

акти, що 

регламентують 

надання послуги: 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 27 

 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – 

комунального господарства України від 25.02.2013 № 66. 

ХІ.Відповідальни

й за виконання 

Начальник відділу (відповідальний за видачу містобудівних умов та обмежень)  

містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури 

Виконавчий комітет Української міської ради 

08720 м. Українка пл. Т.Шевченка,1 тел. 04572 21708 

e-mail: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 
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