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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

видача дозволу на виконання бчдiвельних робiт rцодо об'qктiв, якi за кJIасом наслiдкiв
BI ов HocTl Ili!leжa,tb о об'екгiв iз се нlми 2 наслl ка]\tие

назва адмllllстратив Hoi послуги)

ellil ент з питаIIь вного а xl II iвельного ко Io
MicTa Кисва виконавчого оргаttу Киiвськоi MicbKoT ради

(Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiсT,рацi'i)
(наЛменуванвя суб'скга наданяя адмiнiсФатиsноi пос.iуги)

l

Iнфорrrrацiя про центр tIадаllня адпriнiстратllвIIIrх послуг
Мiсцезнахо:uяеlttlя Щсlrтрiв ItilдаIIня aдlIilIicTpaTlIBHoT пос.,t1 t,tt

Наiiпlеrlування шеtrтру Адреса Телсфони,
електроttlIа адреса

1.1

.Щепартамент (Центр) наданвя
адмiнiстративних посJryг
ви конавчого органу КиiвськоТ
м icbKoT рали (Ки'iiвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацi'i)

м. Киiв, .Щнiпровська
набережна, l9-б

(044) 202-60-38, 202-60-з9

e-mail : nap@kievcity.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.2

Вiллiл (I-{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Голосiiвський, 42

(044) 281_66-66, 281-66-64

e-mail : dozvil_golos@ukт.net
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.3

Вiддiл (Центр) надання
алпtiнiстративних послуг
!арницькоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацiI

м. Киiiв,
вул. Олiйника, 2l

(044) 564_90_26, 572-04-40

e-mail: dozvi l@drda.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.4

Вiллiл (I {eHTp) надання
алмiнiстративних посJryг
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi aдMiHicTpauii

м. Киiв, проспект
Ммковського, 29

(044) 546_99_00

e-mail: pidpred@ukr.net
http://ac.dozvil-kiev.ua

м. Киiв, проспект
Лiсовий,39-а

(044) 51 8-04-76, 5 l 8-04-79,
5 l8_04_62

e-mail: pidpred@ukт.net
http ://ас. dozvi l-kiev.ua

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
!нiпровськоТ районноТ в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. КиiЪ,
вул. Бажова, l 1/8

1.6

Вiллiл (l {eHTp) надання
адлtiнiстративних послуг
ОболонськоТ районноТ в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрачii

м. Киiв,
проспект Героiв
Сталiнгралу,57

(044) 485-22-74

e-mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

м. Киiв, вул. Маршала
Тимошенка, 16

(044) 426-56-65, 428-03-00,
426-44-00

e-mail: oboloncentre@i.ua
http ://ac.dozvil-kiev.ua

(044) 559-73-78, 559-з0_25

e-mail: dozvid@ukr.net
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.5



|.7

Вiллiл (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг
Печерськоi районноi в MicTi Кисвi
лержавноi алмiнiстрачii

м. КиТв,
вул. М. Оме:rяновича -

Павленка, l 5

(044) 280-41-97

e-mail : cnap@pechrda. gov.ua
http ://ac.dozvi l-kiev, ua

8]

Вiддiл (Центр) надання
адмiнiстративних послуг
Полiльськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. Костянтинiвська-

Хорива, 9/6

(044) 425 -42-44, 425 - 5 l -49

e-mail : dozvilpodil@ukr.net
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.9

Вiллiл (I-{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Святошинськоi районноi в MicTi
киевi державноi алмiнiстраuiт

м. Киiв, проспект
Перемоги, 97

(044) 45 | -27 -61, 424 - | 5 -98

e-mail: dozvil-
center_sv@ukr.net

http://ac.dozvil-kiev.ua
Вiллiл (I-{eHTp) надання
адлtiнiстративних пос,,туг
Солом'янськоi районноТ в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Повiтрофлотський, 4l

(044) 207-09-68

e-mail : cnap@solor.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev,ua

1.1l

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Шевченкiвськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв, бульвар
Т. Шевченка, 2614

(044) 2з5 -з2- 1 6, 288 -22-62
2з4-92-72

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

пl. Киiв, вул. БогдаtIа
Хмельницького, 24

(044) 27 8 -7 1 -60, 226-з | -97

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

Iнформачiя щодо режиму роботи
центру надання адмiнiстративних
послуг

Графiк прийому:

.Щень тижня Часи прийому
понедlлок, середа 9:00- l8:00
BlBTopoK, четвер 9:00-20.00

п'ятниця 9:00-16:45
субота 9:00- 1 6:00
недtля вихlднии

HoprraTrrBHi aKTII, якltNttt рсглапrсIIryсться IIадаIlllя a;lпlilticr paTrtBlIoi послугlt

Закони Украiни, Кодекси УкраТни
Закон УкраiЪи uПро регулювання мiстобулiвноi
дiяльностi>, статгя 37.

4 Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни

Порядок виконання пiдготовчих та булiвельних робiт,
затверджений постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
J',l! 466 вiд 13.04.20l l к.Щеякi питання виконання
пiдготовчих i булiвельних робiт> (лалi - Порядок).

)
виконавчоl влади
Акти центральних органiв

6
Акти мiсцевих органiв виконавчоi
влади/органiв мiсцевого
самоврядування

Упrови oTplrпr:rtttrя aдпriHicTpaTrrBlloi послу1,1r

7
I'[iдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Подання зiUIви та необхiлних документiв для отримаlllIя
дозволу на виконання булiвельних робiт.

8 3аява про отримання дозволу за формоrо
встановленого зршка вiдповiдно до Порядку,
наведеною у додатку l до цiеi iнформацiйноi картки.

До заяви додаються:
l. копiя документа. luo посвiдчус право власностi

чи користування земельною дiлянкою, або копiя
договору суперфiчiю (kpiM sипадкiв. визначених
пунктом 7 Порялку)*:

2. копiя розпорядчого документа щодо комплексноТ

l .l0

2

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адм iнiстративноi послуги, а також
вимоги до них



реконструкцii KBapTaJIiB (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонлу у разi злiйснення комплексноi
реконстрlrtuii KBapTa:liB (мiкрорайонiв) застарiлого
житлового фонду на замовлення органiв державноi
влади чи органiв мiсцевого самоврядування на
вiдповiдних землях державноi чи комуъальноi власностi
(замiсть копiТ документа, що посвiлчус право власностi
чи користування земельною дiлянкою);

3. проектна локlшентацiя на будiвничтво,
розроблена та затверджена в установленому
законодавством порядку;

4. копiя докWента. що посвiлчус право власttостi
на будинок чи споруду, або згода його власника,
засвiлчена у встановленому заководавством порядку, на
проведення будiвельних робiт у разi здiйснення
реконструкшii. pecTaBpauiT. 

. 
капiтм.ьного ремонту чи

технlчного переоснащення дlючих пlдприсмств;
5. копiт документiв про призначення осiб.

вiдповiдальних за виконання булiвельних робiт, та осiб,
якi здiйснюють авторський i технiчний нагляд;

6. iнформачiя про лiчензiю. що дас право на
виконання будiвельних робiт, та ква.пiфiкацiйнi
сертифiкати.

9

порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримаllня адмiнiстративноi
послуги

.Щокументи подаються замовником (його уповноваженою
особою)** особисто або надсилаються рекомендованим
листом з описом вкладення до центру надання
адмiнiстративних послуг.

l0. Платнiсть (безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi послуги

Безоп:rатно.

У разi платностi:

l0.1.
Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягуеться плата
Розмiр та порядок внесення плати
(алмiнiстративного збору) за
платну адмiнiстративну послугу

l 0.3.
Розрахунковий рахунок для
внесення плати

1l. Строк надання адмiнiстративноi
послчги .Щесять робочих днiв з дня ресстрачii заяви.

\2
Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiн iстративноТ послуги

1. Неподання докуъ,lентiв, необхiдних для прийняття
рiшення про видачу дозволу на виконання булiвельних
робiт.
2. Невiдповiднiсть поданих локрtентiв вимогам
законодавства.
З. Виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих
документах.

lj. Результат надання
алмiн iстративноТ послуги

Видача дозвол1, на виконання
вiдплови

робiт.

булiвельних робiт або
виконання будiвельниху видачt дозволу на

l4. Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Видаеться через цент надання адмiнiстративних послуг
або надсиласться поштою на адресу, вказану зaцвником.
Iнформацiя розмiщусться на офiцiйному сайтi .Щержавноi
архiтектурно-будiвельноi iнспекцiii УкраТни у сдиному
peccTpi локументiв, що дають право на викоIIаIIня
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують
прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництволI

10.2.



об'сктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання,
вiдмову у видачi, скасування та анулюванЕя зазначених
документiв.

* Вiдповiдно до пункту 7 Порядку реконструкчiя, реставрацiя або капiтальний ремонт об'сктiв
булiвничтва без змiни зовнiшнiх геоме]ричних розмiрiв ixHix фундаментiв у планi.
реконструкчiя або капiтальний ремонт автомобiльних дорiг, залiзничних колiй, лiнiй
електропередачi, зв'язку, трубопроводiв, iнших лiнiйних комунiкацiй у межах земель iх
розмiщення, а також комплексна реконструкчiя кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового
фонду i нове будiвництво об'сктiв iнженерно-транспортноi iнфраструктури вiдповiдно до
мiсгобулiвноi документачiТ на замовлеllня органiв державноТ влади чи органiв мiсцевого
са]\lоsрядуван н я на вiдповiдних землях лержавноi чи комунальноi власностi можуrь
здiйснrоватися за вiлсутностi документа. що засвiдчус право власностi чи користування
зеrlельною дiлянкою.

** При зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться документ, що засвiдчус особу суб'екта
звернення та довiренiсть, якщо заJIвник дiс в iHTepecax iншоi особи.



Додаток l
до iнформацiйноi картки

(найменування органу державного архiтекryрно-булiвельного

контолю, якому надсиласться заява)

Замовник

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзшчноi особи, мiсче

проживання! серiя i номер паспорта, ким i коли виданий,

номер облiковоТ картки rrлатника податкiв (не зазначасться

фiзпчними особами, якi через своТ релiгiйнi переконання

вiдмовляються вiл прийняття ресстраuiйного номера

облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про це

вlдповlдному контролюючому органу l мають

вiлмiтку у паспортi), номер телефону;

найменування юридrпноi особи, ii мiсцезнаходження,

код платника податкiв згiдно з еДРПОУ або податковий
номер!

номер телефону)

зАявА

Вiдповiдно до cTaTTi 37 Закону Украiни "Про регулювання мiстобудiвноi дiяльностi" прошу

(вилати, анести

дозвiл на виконання будiвельних робiт (у разi
змlни, анулювати

внесення змiн
(необхiлне

зазначаеться
зазначити)

ix суть).

Дозвiл вiд
поштова./будiвельна

N

(найменування об'скта булiвничтва)

(зазначасться у разi внесення змiн або анулювання дозволу)
адреса

вид булil]IIицтва
(нове булiвничтво, реконструкчiя, технiчне переоснащення,

реставрацlя, капlт;[льнии ремонт)
код об'скта

к,]ас

(згiлно з Державним класифiкатором булiвель
наслiдкiв

та слоруд ДК 018-2000)
(вiдповiдальностi)

Перелiк об'сктiв, що входять до складу комплексу (булови), iз зазначенням ix класу наслiдкiв



(вiдповiдальностi) (зазначаеться у разi булiвництва комплексу (будови):

2

3

Додатки:

1. Копiя документа, що посвiдчус право власностi чи користування земельною дiлянкою, або копiя
договору суперфiuiю на _ арк.

2. Копiя розпорядчого документа щодо комплексноi реконструкцii KBapTa;riB (мiкрорайонiв)
засr,арiлого житлового фонду у разi здiйснення комплексноi реконструкцiТ кварталiв (мiкрорайонiв)
застарiлого житлового фонлу на зzlмовлення органiв лержавноТ влади чи органiв мiсцевого
саNlоврядування на вiдповiдних землях державноi чи комунальноi власностi (замiсть копii
документа, що посвiдчуе право власностi чи користування земельною дiлянкою) на _ арк.

3. Проектна документаuiя
законодавством порядку:

на будiвництво, розроблена та затверджена в устzlновленому

пояснювальна записка на _ арк.;

ocHoBHi креслення на _ арк.;

звiт за результатами експертизи проекту булiвництва або його засвiдчена у встановленому законо]!t

порядку копiя (у тому числi звiт щодо розгляду проекту будiвничтва на стадii проектування, що
перелбачас розполiл ii' за чергами), на _ арк.;

наказ (розпорядження, рiшення) замовника про затвердження проектноi локументачiТ на _ арк.

4. Копiя документа, що посвiдчуе право власностi на булинок чи споруду, або згода його власника,
засвiдчена у встановле}tому законодавством порядку, на проведення булiвельних робiт у разi
здiйснення реконструкчiТ, реставрацiТ, капiтального ремонту чи технiчного переоснащеннJI на _
арк.

5. Копii локументiв про призначення:

осiб, якi здiйснюють авторський нагляд, на _ арк.;

осiб, якi здiйснюють технiчний нагляд, на _ арк.;

вiдповiдальних виконавцiв робiт на _ арк.

6, Iнформаuiя про лiuензiю, що дас право на виконання будiвельних робiт, та квшriфiкацiйнi
сертифiкати.

7. Засвiдченi у встановленому порядку копii докрtентiв, що пiдтверджують змiну даних ло
виданого дозволу, на _ арк. (у разi необхiдностi).

З метою забезпеченlrя ведення €диного ре€стру документiв, що дають право на виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом
об'сктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання. вiдмову у видачi. скасування та
анулювання зазначених документiв вiдповiдно до Закону УкраТни "Про захист персонаJIьних



даних" я,
(прiзвище, iм'я

дalю згоду на оброблення Moii персональних данrх.

Замовник

та пQ батьковi фiзичноi особи)

(пiлпис) (iнiчiали та прiзвище)

]vI. Il

Примiтка. Кожна cTopiHKa цiеi заяви пiдписусться заJttовником та засвiдчусться його печаткою
(за наявностi).


