
ЗАТВЕРДЖ ЕЬ^О
Наказ управліні^ державного
архітектурно-б)^дівельного
контролю
від 25.08.2020 №14

Інформаційна картка

Згідно з ви])гогами 180 9001 Інформаційна картка 
В-АП-08-28

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Адміністративні послуги з видачі дозво
на виконання оу
(відповідальност

дівельних
піу

робіт (щодо об’єктів, що за сласом наслідків 
і) належатр до об’єкті в із середніми т  слідками (СС2))

Орган, 
який надає послугу

Управління державного архітек 
коюгролю Черкаської м 
тел .31-95-25,31-95-2^

турно-будівельного 
іської ради 
,31-95-31

Місце подання 
документів 

та отриманні! 
результат}' послуги

Центр надання адміністративних послуг 
вул. Благовісна, 170, тел. 33-07-00 

Режим роботи:
Понеділок - середа 8°'’-17°°, 
Вівторок - четвер 8®°-20°°’ 

П’ятниця 8°°~]
Субота 

без перерви на с (
Неділя -  ВИХІД!::

00

00,
бід,
ий

Нормативні акти, 
якими регламентується 

надання 
адміністративної 

послуги

«Про регуі:1. фкон Украіїни 
діяльності», стаття 37.
2. Порядок виконання підготовчих 
затвердженого постановою Кабінет] 
13.04.2011 № 466 «Деякі питання в 
будійельних робіт» (в редакції поста: 
України від 27.03.2019 № 367 «Про 
постанов Кабінету Міністрів У країн!

ювання містобудівної

та будівельних робіт, 
Міністрів України від 

иконання підготовчих і 
!Ови Кабінету Міністрів 
внесення змін до деяких 
) (далі-Порядок).______

Підстава для одержання 
адміністративної 

________ послуги_____

Виконання підготовчих робіт (якщо| вони не були виконані 
раніще згідно з повідомленням піро початок виконання 
підготовчих робід) і будівельних робіт.

Вичерпний перелік 
необхідних документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги, а також 

вимоги до них

Заява про отримання дозволу за фррмою встановленого 
зразка.

До заяви доддються: 
витяг (витяги) з Державного реєсії] 

нерухоме майно щодо наявного прав; 
землекористування земельною діляні^ 
ділянками) (крімівипадків, визначени;
Порядку);

витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно іцодо будівель і інжеі 
рекойструюютьсй, піддаються капітальному ремонту чи 
реставрації;

ру речових прав на 
і власності або 
:ою (земельними 
X пунктом 7 цього



нотаріально завірена згода власна 
(будівель), інженерної споруди на пр 
робі)- у разі здійснення не власником 
споруд їх реконструкції, реставрації, 

[частина проектної документації у 
для нового будівництва, капіталь 

реконструкції
- містобудівних умов та обмежен

ка (власників) будівлі 
оведення будівельних 
будівель і інженерних 
капітального ремонту; 
складі:
ного ремонту та 

або листа
новаженого органу містобудування та архітектури проупов

те, що для проект}гвання даного об'єі 
містобудівні умови та обмеження не

- технічних ’/мов щодо теплопост 
розр(збника проекту про відсутність

- технічних [[Дяов щодо водопоста 
водовідведення або листа розробник
ВІДС}тність потреби;

- технічних умов щодо електропостачання або листа

ста будівництва 
надаються; 
ачання або листа 
потреби; 
чання та 
1 проекту про

розр збника проекту про відсутність потреби;
- технічних умов щодо газопоста^

розр'

ічній основі масштабом

X мереж та комунікацій

бом 1:50, 1:100 або

іббника п;роекту про відсутність потреби;
- позрахунку класу наслідків (відповідальності) та 

категорії складності;
- генерального плану на топограф|і 

1:500 або 1:1000;
- плану трас зовнішніх інженерни[? 

масштабом 1:2000;
- :іланів поверхів, фасадів масшт^І 

1:200 (для будівель);
дкя об'єктів реставрації
- реставраційного завдання;
- -ігехнічних у^юв щодо теплопосткчання або листа 

розробника проекту про відсутність потреби;
- ігехнічних зфов щодо водопостачання та 

водовідведення або листа розробник:^ проекту про 
відсутність потреби;

- Технічних умов щодо електропоі;тачання або листа 
розробника проекту про відсутність потреби;

- Технічних з̂ ііюв щодо газопостачання або листа 
розробника проекту про відсутність йотреби;

- розрахунку Класу наслідків (відцовідальності) та 
категорії складності;

- битуадійногЬ плану розташування пам'ятки в 
планувальній стр)жтурі населеного пункту масштабом 
1:2000, 1:5000 або 1:10000;

- генерального плану ділянки проектування на 
топографічній орнові масштабом 1:500 або 1:1000;

- схеми напрямків трас інженерних мереж на 
топоТрафічній обнові масштабом 1:2000 (у разі потреби);

ання або листа



я масштабом 1:200 або

бом 1:50, 1:100 або

- рхеми вертикального планз/ванн5 
1:500 (у разі потреби);

- планів поверхів, фасадів масшт^£
1:200 (для будівель);

- Витягу з протоколу засідання відповідної науково- 
методичної або консультативної радги про узгодження
принцинових рішень; 

е(сспертний зВіт щодо розгляду проектної документації; 
фотокопія розпорядчого документа (рішення, 

оряд:ження, наказ) замовника про затвердженнярозп
проектної документації, завірена зам
фізи ш ої особи - замовника;

фотокопія договору підряду (гене
викоінання будівельних робіт, завірена замовником;

фіотокопія розпорядчого докз'мен 
розпорядження, наказ) про признане 
здійснюють авторський нагляд, завір

овником, або лист

рального підряду) на

га (рішення, 
ння осіб, які 
єна замовником;

фотокопія договору підряду на здійснення технічного 
нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, 
розпорядження, наказ) замовника пр 
здійсшюють технічний нагляд, завіре 

оцінка впливу на довкілля (у разі

о призначення осіб, які 
на замовником; 
потреби).

Порядок та спобіб 
подання докумейтів

Подіється замовником (його уповнс 
цент^ надання адміністративних 
електронний кабінет шляхом поданн 
забе: іпечення Єдиного державного в 
послуг або заповнюється та надсиі: 
листом з описом вкладення 
аідміцістративник послуг.________

важеною особою) через 
послуг чи через 

я засобами програмного 
еб-порталу електронних 
ається рекомендованим 
до центру надання

Оплата 
(підстава, розмір та 

реквізити для оплати в 
 разі платності)___

Безоплатно.

Термін надання послуги 
_________ (днів)_________

Протягом 10 робочих днів з дня 
видачу дозволу на початок будівель?

надходження заяви про 
их робіт.______________

Результат послуги Видача дозволу ца виконання будіве.явних робіт.

Спосіб отримання 
результату послуги

Через центр надання адміністративних послуг.
Інформація щодр зареєстрованого дозволу розміщується на 
офіційному сайігі Держархбудінспе 
«Реєстр дозві.дьних документів» 
документів, що щають право на ви 
будівельних робіт і засвідчують пр 
закінчених будівництвом об’єк 
повернення на доопрацювання, відм

кції України у розділі 
у єдиному реєстрі 

конання підготовчих та 
ийняття в експлуатацію 

;тів, відомостей про 
зву у видачі, скасування

або анулювання зазначених докумен|гів.
10 Перелік підстав для 

вщмови у наданні 
послуги

- неподання документів, необхідн 
рішення про видачу такого дозволу;

- Невідповідність поданих докуме 
законодавства;

- виявлення н|едостовірних відоме 
документах;

их для прийняття

НТ1В вимогам

стеи у поданих



- результати оцінки впливу на доі 
визнкчених Законом України «Про о 
довкілля»;

- невідповідність цільового призн 
діляї^ки;

наявність у поданих 
містобудівних умов та обмежень заб]

кілля у випадках, 
цінку впливу на

ачення земельної

Йокзиментах порушень 
■ДОБИ земельної ділянки,

зокрема дотримання вимог висотрості (блакитна лінія),
меження (охоронні зони 
жі історичних ареалів, 
зони охоронюваного 
ного культурного шару, 

жах яких ДІЄ спеціішьний рржим їх використання, 
онні зони об'єктів природно-заповідного фонду, 
ережні захисні смуги, зони 
гмання охоронних зон об'єктів 
іструктури та об'єктів підвищене

щільрості населення, планувальні об 
пам'яток культурної спадгцини, мє 
зони І регулювання забудови, 
ландшафту, зони охорони археологі 
в ме 
охор 
приб 
дотр: 
інфр:
леовті лінії), а також зелених насадже

санітарної охорони), 
нженерно-транспортної 
ої небезпеки (червоні та 
нь (зелена лінія)._______

11 Результат надання 
адміністр ативної 

послуги

Видаіча дозволу на виконання будіве. 
внесення даних до єдиного реєстру д 
право на виконання підготовчих та б 
засвідчують прийняття в експлуатаці 
будівництвом об'єктів, відомостей Пї 
доопрацювання, відмову у видачі, ск, 
зазначених докзоиентів (далі -  реєстр)

льних робіт шляхом 
окументів, що дають 
удівельних робіт і 
ю закінчених 
о повернення на 
ісування та анулювання

Способи отримання 
відповіді (результату)

На айресу електронної пошти замовн 
надсилається сканована копія видано 
одноро робочого дня з дати прийняті

ика будівництва 
го дозволу не пізніше 
я такого рішення.

Інформація щодо виданого дозволу н 
будіфльних робіт розміщується в реЄ' 
сайті! Держархбуйінспекції у розділі 
докуіуіентів»

а виконання 
стрі на офіційному 
(Реєстр дозвільних

Начальник управління

25.08.2020


