
Додаток 10 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міь 
від 13 березня 2020 р. №

(найменування органу держав?

будівельного контролю, якому 

Замовник

істрів України 
218)

ого архітектурно-

адсилається заява)

(прізвищ е, ім ’я та по батькові фі ІИЧНОЇ особи , місце

рроживання, серія і номер паспорта, кі [м і коли виданий,

нрмер облікової картки платника податі :ів (не зазначається

фізичними особами, які через свої релі гійні переконання

відмовляються від прийняття реєстра дій ного номера

срблікової картки платника податків та ю відом или про це

відповідном у контролюючом} органу і мають

відмітку у  паспорті), номе р телефону;

найменування ю ридичної особи , ї ї  мі
і

іцезнаходження,

код платника податків згідно з ЄДРП О У або 

податковий номер, номер терефону)

ЗАЯВА І
будівної діяльності’Відповідно до статті 37 Закону України “Про регулювання містс 

прошу_______________________________̂________  _______________

(видати, внести змінй, анулювати (необхідне зазначити) 

дозвіл на виконання будівельних робіт (у разі внесення змін за:значається їх суть)

(найменування о б ’єкта будівництва)

Дозвіл від № (зазначається у разі внесення зі 
дозволу)

місце розташування об’єкта будівництва

/іін або анулювання

дата і номер наказу про присвоєння адраси об ' єкта будівництва, наймеь 
його прийняв

[ування органу, який

(зазначається у разі, колі [ замовник

отримав м істобудівні ум ови та обм еж ення під час реалізації експерименталі

1 ;

.ного проекту

5
з присвоєння адрес о б ’єктам будівництва т£̂  о б ’єктам нерухом ого м<)йна)



вид будівництва _
(нове будівництво, реконструкція,

р еставрД ія , капітальніий ремонт)

код об’єкта
(згірно з Д ер ж ав н ф і класифікатором будівель та споруд [ЦК 018-2000) 

клас наслідків (відповідалькості)

Перелік об’єктів, що
наслідків (віддовідальності) (зазначається

входять до складу комплексу (будови), із зазначенням їх класу 
у  разі будівництва комплексу (б у д о в и )

Додаток. 1. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо
земельною ділянкою 
пунктом 7 Порядку 

дженого постановою 
466 “Деякі питання

доються, піддаються

у разі здійснення не 
ртрукції, реставрації.

наявного! права власності або землекористування 
(земельнцми ділянками) (крім випадків, визначених 
виконання підготовчих та будівельних робіт, затвер 
Кабінету І Міністрів УІкраїни від 13 квітня 2011 р. № 
виконання підготовчи^і і будівельних робіт”).

2. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових праЬ на нерухоме майно 
щодо будівель і інженерних споруд, які реконстр] 
капітальнЬму ремонту чи реставрації.

3. Нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), 
інженернрї споруди нр проведення будівельних робіт 
власником будівель і інженерних споруд їх рекон 
капітального ремонту.^

4. Частина проектної йокументації у складі;

1) для нового будівнийтва, капітального ремонту та реконструкції:

містобудівних умов та обмежень або листа упо 
містобудування та архітектури про те, що для проекту 
будівництва містобудікні уіуюви та обмеження не надасться;

технічних умов щодо теплопостачання або листа роз зобника проекту про 
відсутність потреби;

технічних ;д\/юв щодо водопостачання та водовідведення або листа 
розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо електропостачання або листа ро:̂ ] 
відсутність потреби;

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про 
відсутність потреби; ,

розрахунку класу наслідків (відпофдальності) та категорії складності;

вноваженого органу 
вання даного об’єкта

робника проекту про

генерального плану на і топографічній основі маспітабо:

плану трас зовнішніх | інженерни^ мереж та комунік 
000 ; :

планів поверхів, фасадів масштабо|м 1:50, 1:100 або 1:2

2) для об’єктів реставрації:

м 1:500 або 1:1000; 

ацій масштабом 1:2

00 (для будівель);



реставраційного завдання;

технічних злїюв щодо| теплопостачання або листа ро: 
відсутність потреби;

технічних умов щодо водопостачання та водові 
розробника проекту п зо відсутність потреби; 

яектропостЕїчання або листа ро

газопостачання або листа роз

технічнщс ум:ов щодо 
відсутність потреби;

і
технічних умов щодсі 
відсутніс-Ігь потреби;

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності; 

сигз^аційДого плану розташування пам’язгки в плаизгвальній структурі
населеного пункту ма 

генерального плану
масштабем 1:500 або

робника проекту про 

дведення або листа 

зробника проекту про 

робника проекту про

зштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10300;

ділянки проектування на топографічній основі 
:1000;

схеми напрямків трас інженерних мереж на Д 
масштабсім 1:2000 (у разі потреби);

планування масштабом 1:20

опографічній основі 

) або 1:500 (у разісхеми Вертикального 
потреби);'

планів поЬерхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

витягу З протоколу засідання відповідної наук 
консзшьтдтивної ради про з^згоджфння принципових рі

5. Експертний звіт що^ю розгляду проектної документ

6. Фотокопія розпорядчого докз/мента (рішення, рс 
замовника про затвердження проектної документації, 
або лист фізичної осори - замовн;нка.

7. Фотокопія договоЬу підряду: (генерального під 
будівельних робіт, завірена замовником.

8. Фотокопія розпорядчого докзтуї^нта (рішення, розпо 
призначення осіб, які ідійснюють Іавторський нагляд,:

;ово-методичноі
шень.

ації.

або

зпорядження, наказ) 
завірена замовником,

зядзй на виконання

рядження, наказ) про 
авірена замовником.

9. Ф'отокопія договоріу підряду на здійснення технічного нагляду та/або
фотокопія розпорядчого документа (рішення, ро 
замовника про призкачення осіб, які здійснююті 
завірена замовником.

порядження, наказ) 
технічний нагляд.

10. Оцінка впливу на Довкілля (у разі потреби).

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, іцо дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчздоть прийш; 
закінчених будівництвом об’єктів, внесення відомостей про поверненн 
відмову у видачі, скасування та анулюївання зазначених документів в 
України “Про захист персональних даник” я,

(прізвище, ім’я та по бат

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Заявник

;ття в експлуатацію 
я. на доопрацювання, 
ідповідно до Закону

.кові фізшіної особи)

(підпис) (ініціали

МП
та прізвище)



Примітки. 1. К ож на сторінка ц ієї заяви підписуєтьсії замовником та засвідч; 
наявності).

2 . В інформаїції про м ісце розташування о б ’єкта будівництва зазн;счається:

у  разі виконашнія будівельні|іх робіт  щ одо о б ’єкта будівництва, пр 
установлено:иу порядку, - раніш е присвоєна адреса о б ’єкта нерухс

у  разі новог 
зем ельної ді

о будівництва  
іянки, на якій

1ЙНЯТ0Г0 в експлуатацію в 
мого майна;

- кадастровий номер зем ельної ділян  
розташовуватиметься о б ’єкт будівни і;

що посвідчу|: право власно^ті (користування) такою ділянкою.

3. В інф орм ації про м ісце розташування закінченого будівництв' 
якого здійсню ється на зім овлення органів держ авної владр 
самоврядування відповідно до  частини четвертої статті 3^ 
регулювання! м істобудівної|д іяльності” т і  частини перш ої статті
правовий р 
Чорнобильсь 
приміток, заз

4. У  разі ко. 
містобудівни  
від інформаї); 
приміток, до  
яка зазначена

ежим теритоірії, що зазнала радіоактивного 
кої катастрофи”, У відсутності відом остей , ви 
начається визначений замовником опис місця розтаї

їй  інформація  
X ]/мовах та об 
,ії про м ісце р 
цатково зазнач 

в таких містоб

уеться його печаткою (за

<и та м ісце розташування 
два, згідно з документом.

шу

юм о б ’єкта, будівництво 
чи органів місцевого  

Закону України “Про 
12' Закону України “Про 
забруднення внаслідок  

значених у пункті 2 цих 
'вання о б ’єкта.

вництва, яка зазначена впро м ісце розташування о б ’єкта буд  
меженнях для ітроектування о б ’єкта (іудівництва, відрізняється

значеної у  пункті 2  цих  
шня о б ’єкта будівництва.

5. У  разі колр о б ’єкту будів  
проекту з присвоєння адр 
інформації п[зо м ісце розта  
абзаці третьому пункту 2 
адресу. і

озташування о б ’єкта будівництва, ві 
іється інформація про м ісце розташув 
удівних умовах та обмеженнях.

ництва присвоєно адресу під час реал 
ес о б ’єктам будівництва та о б ’єктф 

іпування о б ’єкта будівництва замість  
пунктах З, 4  цігх приміток, зазначата

6. У  разі вне(|;енн.я змін та а. 
про м ісце розташування об' 
будівельних {)обіт.

іулювання дозволу на виконання буді 
єкта будівництва зазначається згідно

зації експериментального  
м нерухомого майна, в 
відомостей, визначених в 
ються відом ості про таку

вельних робіт інформація  
з дозволом на виконання

{Додаток 10 в редакції Постанови К М  №  747 від 26.08.2015; із 
згідно з Постановами К М  №  879 від 21.10.2015, №  404 від 07. 
25.04.2018, №  128 від 23.01.2019, №^367 від 27І03.2019; в редакці 
218 від 13.03.2020}

змінами, внесеними 
Рб.2017, №  327 від 
;■ Постанови К М  №


