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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

Внесення змiн до декларацii
про початок виконання будiвельцццррбir

(назва адмiнiстративноi послуги)

Департамент з питань державного архiтектyрно-будiвельного контролю
MicTa Киева виконавчого органч Киiвськоi Micbkoi пади

иlвсько1 MlcbKol о1 lHl
(найменування суб'скm наланвя адмiнiстративноi послуги)

l
Iнфорлrацiя про центр надання алмiнiстративних послуг

Мiсцезнаходженпя Щеllтрiв IIадання адмiнiстративrrоi послуги

Найменування ueHTpy Алреса
Телефонlr,

електронна адреса

1.1

.Щепартамент (I]eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
ви конавчого органу Киiвськоi
м icbKoT рали (КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацii)

м. Киiв, !нiпровська
набережна, l9-б

(044) 202_60-38, 202-60-з9

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

1.2

Вiлдiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноi в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацiТ

м. Киiв, проспект
Голосiiвський, 42

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

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

1,з

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
!арницькоi районноI в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ

м. КиiЪ,
вул. Олiйника,2l

(044) 564-90-26, 572-04-40

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

1,4

м. Киiв, проспект
Маяковського, 29

(044) 546_99_00

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

м. Киiв, проспект
Лiсовий,39-а

(044) 5 l 8-04-76, 51 8-04-79,
518_04_62

e-mail; pidpred@ukT.net
http:i/ac.dozvil-kiev.ua

1.5

Вiллiл (L{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
/{нiпровськоi районноi в MicTi
Кисвi лержавноi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. Бажова, 1 1/8

1.6

Вiддiл (Центр) IIадання
адмiнiстративних послуг
ОболонськоТ районноТ в пriс,гi

м. Киiв,
проспект Героiв
Сталiнгралу, 57

(044) 485-22-74

e-mail: oboloncentre@i.ua

Вiллiл (Щентр) надання
адмiпiстративних послуг
!еснянськоi райоIrноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

(044) 559-73-78, 559-з0-25

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



Кисвi державноi адмiнiстрачii http://ac.dozvil-kiev.ua

м. Киiiв, вул. Маршала
тимошенка, l б

(044) 426-56-65, 428_0з _00,

426-44-00

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

1.7

Вiллiл (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг
Печерськоi районноi в Micтi Кисвi
лержавноТ алмiнiстрачiТ

(044) 280-41-97

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

1.8

Вiллiл (I |eHTp) надання
адмiнiстративних посJryг
Подiльськоi районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii

м, Киiв,
вул. Костяятинiвська-

Хорива, 9/6

(04 4) 425 - 42-4 4, 425 - 5 | - 49

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

1.9

Вiллiл (L{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Святошинськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Перемоги, 97

(044) 45 1-27_61, 424-1 5-98

e-mail: dozvil-
center_sv@ukr.net

http://ac.dozvil-kiev.ua

l .10

Вiллiл (I_{eHTp) надання
алмiнiстративних посJryг
Солом'янсько'i районноТ в MicTi
Кисвi лержавноТ адм iнiстрацii

м. КиТв, проспект
Повiтрофлотський, 41

(044) 207-09-68

e-mail: cnap@solor.gov.ua
http:iiac.dozvil-kiev.ua

1.1l

Вiллiл ([]ентр) надання
адмiнiстративних поелуг
Шевченкiвськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмi HicTpauiT

м. Киiв, бульвар
Т. Шевченка, 2614

(044) 235-32- 1 6, 288 -22-62
2з4-92-,72

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

м. КиiЪ, вул. Богдана
Хмельницького, 24

(0 44) 2,7 8 -7 l - 60, 226 -з 1 -97

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

2
Iнформачiя шrодо режиму роботи
.Щепартаменту (I-{eHTpy надання
адмiнiстративних послуг

Графiк прийому:

.Щень тижня Часи прийому
понедlлок, середа 9:00- 18:00
BlBTopoK, четвер 9:00-20.00

п'ятttиця 9:00- 16:45
субота 9:00- 16:00
недlля вихlднии

НорпrативlIi акти, якиýtlt регламенTусться наданttя адпrilt iстративllоi послугш

J Закони Украiни, Кодекси Украiни

Закон Укра'rЪи кПро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB Украihи щодо удосконaцення
мiстобулiвноi дiяльностi>, пункт 4 роздiлу II

кПрикiнцевi та перехiднi положення)

1 Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни

Порядок виконання пiдготовчих та будiвельних робiт,
затверджений постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 13.04.201l ЛЬ 466 к.Щеякi питання виконання
пiдготовчих i будiвельних робiт> (далi - Порядок).

) Акти центральних органiв
виконавчоi влади
Акти мiсцевих органiв виконавчоi
влади/органiв мiсцевого
самоврядування

Умови oTplrMallllя адмiнiстратtrвпоТ llослугrt

м. Киiв,
вул. М. Омеляновича -

Павленка, l 5

6.



YMoBrr отримання адмiнiстративtlоi послугrr

7
пiдстава для одержання
адмi нiстративноТ послуги

подання повiдомлення
заресстрованiй декларацii
булiвельних робiт

про змiну
про початок

да}Iих у
виконання

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

l. повiдомлення про змiну даних у заресстрованiй
декларацii про початок виконання будiвельних робiт за

формою встановленого зразка вiдповiдно до Порядку,
наведеною у додатку l до цiсi iнформацiйноi картки;

2. засвiдченi в установленому порядку копiТ
документiв, що пiдтвердхують змiни.

9

Порядок та спосiб подання
локументiв, необхiдних для
отримання адмiнiстативноi
послуги

,Щокументи подаються замовником (його

уповноваженою особою)* особисто або надсилаються
рекомендованим листом з описом вкладення до центру
надання адмiнiстративних послуг протягом З робочих
днiв з дня визначення змiн.

l0. Платнiсть (безоплатнiсть) надання
алмiнiстративноi послуги

Безоплатно.

У разi платностi:

l0.1. Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягуеться плата

|0.2.
Розмiр та порядок внесення плати
(алмiнiстративного збору) за
платну адмiнiстративну послугу

10.3.
Розрахунковий рахунок для
внесенlIя плати

ll Строк надання адмiнiстративноi
послуги

П'ять робочих днiв з дня надходження iнформацiТ
(локументiв) про внесення змiн до декларацii про
початок виконання булiвельних робiт.

12,
Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi послуги Вiлсутнi

13.
Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Внесення даних до единого ресстру докрлентiв, що
дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних
робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю
закiнчених булiвництвом об'ектiв, вiдомостей про
повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi.
скасуванЕя та анулювання зазначених локументiв згiдно
з пунктом 9 Порялку.

14.
Способи оlримання вiдповiдi
(результату)

Iнформачiя розмiщуеться на офiuiйному сайтi
.Щержавноi архiтектурно-будiвельноi iнспекцii Украiни у
единому peecTpi локументiв. що дають право на
виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i
засвiдчують прийнятгя в експлуатацiю закiнчених
будiвництвом об'ектiв, вiдомостей про повернення на
доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та
анулювання зазначених локументiв.

* При зверненнi до адмiнiстатора пред'являеться док}ъ{ент, що засвiдчу€ особу суб'скта
звернення та ловiренiсть, якщо зiulвник дiс в iHTepecax iншоi особи.

8.



Додаток 1

до iнформацiйноi картки

(найменування органу, якому надсилаеться повiломлення)

Замовник

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи, Micue

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

номер облiковоi картки платника податкiв (не зазначасться

фiзичними особами, якi через своТ релiгiйнi переконання

вiдмовляються вiл лрийняття ресстрачiйного номера

облiковоI картки платниха податкiв та повiдомили про че

вlдпов!дному контолюючому органу l мають

вiлмiтку у паспортi), номер телефону;

найменуванttя юридичноТ особи, ii' мiсцезнаходження,

код платника податкiв згi.чно з е.ЩРПОУ або полатковий вомер,

номер телефону)

ПОВIДОМЛЕНIIЯ
про змiну даних у заресстрованiЙ леклараuiТ про початок виконання

п iдготовчиrбулiвельних робiт

Вiдповiдно до пункту 4 розлiлу II "Прикiнчевi та перехiднi положення" Закону Украiни вiд l7 сiчня
20l7 р. N 18l7-VlIi "Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо удосконалення
мiстобулiвноi дiяльностi" ловiдом.гtяю про змiну даних у декларацii про початок виконання
I I i.,tl,о,r,овчих/будiвельн их робiт (необхiдrrе пiдкреслити), зареестрованiй _ 20_ р. N

а са]\{е
(лраво на булiвничтво перелано iншому замовниковi; змiнено осiб, вiдповiдальнлх за

проведення авторського i технiчного нагляду; проведено кориryвання проекгноТ локументачii

а установленому порядку, виявлено технiчну помилку (необхiлне зазначити)

та додаю засвiдченi в установленому порядку копii докрtентiв, що пiдтверджують зазначенi змiни.

Попереднiй замовtIик
(у разi змiни замовllика)

(лiлпис) (iнiчiали та прiзвище)



м.п

З метою забезпечення ведення единого ресстру документiв, що дають право на виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiлчують прийнятгя в експлуатацiю закiнчених будiвництвом
об'сктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у вилачi, скасування та
анулювання зазначених документiв вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист персонttльних
даних" я,

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи)

даю згоду на оброблення Moii персональних даних.

MeHi вiдомо, що за подання не в повному обсязi та недостовiрних даних, зазначених у цьому
повiдомленнi, та виконання пiдготовчих/будiвельних робiт з порушенням вимог, визначених
проектною документацiею, державними булiвельними нормами, стандартами i правилами,
встановлена вiдповiда.пьнiсть вiдповiдно до зiжону (зазначасться у разi змiни замовника),

Додатки: l

2

3

Замовник

м.п
(пiлпис) (iнiчiали та прiзвище)

Кожна cTopiHKa цього повiдомлення пiдписусться за}.tовником та засвiдчусться
його печаткою (за HMBHocTi).

ПprrrriTKa.


