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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

Внесення змiн до декларацii
про початок виконання пiдготовчих робiт

(назва адмiнiсФаrивноi послуги)

департамент з питань деDжавного а хiтектчоно-бчдiвельного контDолIо

MicTa Кисва виконавчого органу КиiвськоI м

Ки ьк lMl ь с ){(aI]IIOl lHlc ll
(найменуваннr суб'€кга ладання адмiнiстатlвноi послуги)

l

lllформацiя про центр наданtlя адгriнiстративних послуг
Мiсцезнаходженllя Щентрiв надаlIня адмiнiстра,rивноi IIослуl,rr

Наilпrенування цеtlтру Алреса
ТелефонrI,

eJIcKTpotllla адреса

ll

.Щепартамент (Центр) надання
адмiнiстративних послуг
виконавчого органу Киiвськоi
м icbKoi рали (КиТвськоТ MicbKoТ

державноТ адмiнiстрачii)

м. КиiЪ, .Щнiпровська
набережна, l9-б

(044) 202-60-38, 202-60-з9

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

1.2

Вiллiл (l {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноi в MicTi
Киевi державноТ ммiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Голосiiвський, 42

(044) 28 1-66_66, 28| -66-64

e-mail : dozvil_go[os@ukr.net
http://ac.dozvil-kiev.ua

Вiллiл (I {eHTp) надання
алмiнiстративних послуг
.Щарницькоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. Олiйника, 2l

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

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

1.4

Вiллiл (I_{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
.Щеснянськоi районноi в MicTi
Кисвi лержавноТ адмiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Маяковського, 29

(044) 546_99_00

e-mai[: pidpred@ukr.net
http://ac,dozvil-kiev.ua

м. КиТв, проспект
Лiсовий,39-а

(044) 5l 8_04-76, 518-04-79,
5l8-04-62

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

1.5

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
!lriпровськоi районноI в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. Бажова, l l/8

(044) 559_73_78, 559_30_25

e-mail: dozvid@ukT.net
http ://ас. dozvil-kiev, ua

1.6
Вiллiл (I-{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
ОболонськоТ районноi в MicTi

м, КиiЪ,
проспект Героiв
Ста.lIiнграду,57

(044) 485-22-74

e-mail: oboloncentre@i.ua

1.3



Киевi державноi адмiнiстрацiТ http://ac.dozvil-kiev.ua

м. КиiЪ, вул. МаршаJIа
тимошенка, l б

(044) 426-56-65, 428_03_00,
426-44-00

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

7I

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Печерськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрачii

м. Киiв,
вул. М. Омеляновича -

Павленка, 15

(044) 280-41_97

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

1.8

Вiллiл (L{eHTp) надання
ал,мiнiстративних послуг
Подiльськоi районноТ в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрашii

м. Киiв,
вул. Костянтинiвська-

Хорива, 9/6

(04 4) 425 -42-44, 425 - 5 | -49

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

1.9

Вiллiл (I {eHTp) надання
адм iH iстративних послуг
СвятошинськоТ районноi в Micтi
Кисвi державноf адмiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Перемоги,97

(044) 451-27 -6|, 424- l5-98

e-mail: dozvi[-
сепtеr_sч@чkг.пеt

http://ac.dozvil-kiev.ua

1.10

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних посJryг
Солом'янськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Повiтрофлотський, 41

(044) 207-09_68

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

1.1l

Вiллiл (I]eHTp) надання
алмiнiстративних посJryг
ШевченкiвськоТ районноТ в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв, бульвар
Т. Шевченка, 2614

(044) 2з 5_32_ l 6, 288-22-62
2з4-92-72

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

м. Киiв, вул. Богдана
Хмельницького, 24

(044) 278-71 -60, 226-зl -97

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

Iнформаuiя щодо режиму роботи
,I[епартаменту (Центу надання
адмi нiстративних посJryг

Графiк прийому:

.Щень тижня Часи прийому
понедlлок, середа
BlBTopoK, четвер

п ятIIиця 9:00-16:45
субота
недlJIя вихlднии

HopirtaTпBlli aKTIl, якIt}tlI реглаDtеllтусться tIадаIIIIя адпrilliстратнвltоi послугrt

) Закони УкраiЪи, Кодекси Украiни

Закон Украiни кПро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB Украiни щодо удосконалення
мiстобулiвноТ дiяльностi>, пункт 4 розлiлу ll
кПрикiнцевi та перехiднi положенняD

4 Акти Кабiнету MilricTpiB УкраТни

Порядок виконalння пiдготовчих та будiвельних робiт,
затверджений постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд l3.04.20ll N9 466 <.Щеякi питання виконання
пiдготовчих i булiвельних робiт> (лалi - Порялок).

5
Акти центральних органiв
виконавчоi влади

6
Акти мiсцевих органiв виконавчоi
влади/органiв мiсцевого
самоврядування

YtrroBll отрrrмаllllя адгriнiстр aTrtBHoT посл5lгrt

2.

9:00-18:00
9:00-20.00

9:00-16:00



7
Пiдстава дrrя одержання
адмiнiстративноi послуги

Податrня повiдомлення про змiну даних у заресстрованiй
декларацii про початок виконання пiдготовчих робiт

ti

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримrlння
адмiнiстративноi послуги, а тzlкож
вимоги до них

1. повiдомлення про змiну даних у зареестрованiй
лекларацii про початок виконання пiдготовчих робiт за

формою встановленого зразка вiдповiдно до Порядку,
наведеною у додатку l до цiеi iнформачiйноi картки;

2. засвiдченi в установленому порядку копiТ
документiв. шо пiлтверлжують змiни.

9

.Щокументи подаються замовником (його

уповноваженою особою)* особисто або надсилаються

рекомендованим листом з описом вкладення до центру
надання адмiнiстративних посJr}т протягом 3 робочих
днiв з дня визначення змiн.

l0. Платнiсть (безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi послуги

Безоплатlrо

У разi платностi:

l0.1 .

Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягу€ться плата
Розмiр та порядок внесення плати
(алмiнiстративного збору) за
платну адмiнiстративну послугу

l0.з. Розрахунковий рах}цок для
внесення п",Iати

l1. Строк надання адмiнiстративноi
послуги

П'ять робочих днiв з дня надходження iнформачii
(локрлентiв) про внесення змiн до деклараuii про
початок виконання пiдготовчих робiт.

Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi послуги

Вiдсутнi,

lз Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Внесення даних до единого реестру документiв, що
дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних
робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю
закiнчених будiвництвом об'ектiв, вiдомостей про
повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi.
скасування та анулювання зaвначених докрлентiв згiдно
з пунктом 9 Порядку,

l4.
Способи отримання вiдповiдr

фезультату)

Iнформачiя розмiщуеться на офiчiйному сайтi
.Щержавноi архiтектурно-будiвельноi iнспекцii Украiни у
€диному peecTpi локупtентiв, що дають право на
виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i

засвiдчують прийнятгя в експлуатацiю закiнчених
булiвництвом об'ектiв, вiдомостей про повернення на

доопрацювання, вiдмову у видачi. скасування та
анулювання зазначених документiв.

* При зверненнi до адплiнiстратора пред'являеться документ, що засвiдчуе особу суб'екта
звернення та ловiренiсть. якщо зrulвник дiс в iHTepecax iншоI особи,

порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстрати вноi
послуги

10.2,

12.



Додаток l
ло iнформацiйrtоi картки

(найменування органу, якому вадсиласться повiдомлення)

Замовник

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТ особи, мiсце

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

номер облiковоi картки платника податкiв (ве зазначасться

фiзичними особами, якi через cBoi релiгiйнi переконання

вiдмовляються вiл лрийняття ресстрашiйного номера

облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про це

вlдповlдному контролюючому органу l мають

Bi;tMiTKy у паспортi), номер телефону;

найменування юридичяоТ особи, iT мiсцезнаходження,

код платника податкiв згiдно з еДРПОУ або полатковий номер,

номер телефону)

ПОВIДОМЛВНIUI
про змiну даних у зареестрованiЙ лекларачiТ про початок виконаllня

пiдготовчих/будiвельних робiт

Вiдповiдно до пункту 4 розлiлу Il "Прикiнчевi та перехiднi положення" Закону Украiни вiд l7 сiчня
20l7 р, N l8l7-VIII "Про внесення зl\liн до деяких законодавчих акгiв Украiни щодо удоскона,rення
мiстобулiвноi дiяльностi" повiдомляю про змiну даних у декларацii про початок виконання

20_ р. N

а caNlc
(право lla булiвничтво лередано iншому замовниковi; змiнено осiб, вiдповiдальнttх за

в установленому порядку, виявлено технiчну помилку (необхiлне зазначити)

та додаю засвiдченi в установленому порядку копiТ докрlентiв. що пiдтверджують зазначенi змitIи.

Попереднiй замовник

пiлготовчих/будiвельних робiт (необхiдне пiдкреслити), зареестрованiй _

проведення авторського i технiчного нагляду; проведено кориryвання проекгноТ локументачii



|'

(у разi змiни замовника) (iнiчiали та лрiзвище)

м.п

З метою забезпечення ведення сдиного реестру документiв, що дають право на виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдч),1оть прийнятгя в експлуатацiю закiнченtтх будiвництвом
об'сктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiлмову у видачi, скасування та
анулювання зазначених документiв вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист персональних
даних" я,

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

даю згоду на оброблення Moix персонtIльних даних.

MeHi вiдомо, що за подання не в повному обсязi та недостовiрних даних, зазначених у цьому
повiдомленнi, та виконання пiдготовчих/будiвельних робiт з цорушенням вимог, визначених
проектною документаuiсю, державними будiвельними нормilми, стандартами i правилами,
встановлена вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону (зазначасться у p{Iзi змiни замовника).

Додатки: l

2

J

замовltик

м.п

(пiлпис) (iHiuia-rп та прiзвпще)

Кожна cTopiHKa цього повiдомлення пiдписуеться зчlмовником та засвiлчусться
його печаткою (за наявностi).

Прнпriтка.

(пiлпис)


