
ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ управління державного
архітектурно-будівельного
контролю Черкаської міської
ради
від2Е09.2018 № 43

Інформаційна картка

Згідно з вимогами 180 9001 Інформаційна картка 
В-АП-08-28

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Адміністративні послуги з видачі дозволу 
на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2))

Орган, 
який надає послугу

У правління держ авного  архітектурно-будівельного  контролю  
Ч еркасько ї м іської ради 

___________  т е л .31 -95 -2 5 ,3 1 -9 5 -2 6 ,3 1 -9 5 -3 1
Місце подання 

докумеигів 
1 а отримання 

результату послуги

Ц ентр надання адм ін істративних послуг 
вул. Благовісна. 170, тел. 33-07-00 

Режим роботи:
П онеділок - середа 8°“-1 7 Т  
В івторок - четвер 8°“-20°“’ 

П ’ятниця 8“ -18™
С убота 9°°-15°°- 

без перерви на обід,
Н еділя -  вихідний

Норма 1 ивні акти, 
якими  

регламентується 
надання 

адміністративної 
послуги

1. Закон У країни «П ро регулю вання м істобудівної д іяльності» , 
стаття 37;
2. П орядок виконання п ідготовчих та  будівельних робіт, 
затвердж еного постановою  К абінету М іністрів У країни від 
13.04.2011 №  466 «Д еякі питання виконання п ідготовчих і 
будівельних робіт» (в редакції постанови К абінету М іністрів 
України від 25.04.2018 №  327 «П ро внесення зм ін до деяких 
постанов К абінету М іністрів У країни) (.____________________________

Піде І ава для 
одержання 

адмінісі ративної 
послуги

П очаток виконання будівельних робіт на об 'єктах будівництва, що 
за класом наслідків (відповідальності) належ ать до о б ’єктів із 
середніми (С С 2) наслідками, розташ ованих в меж ах м .Черкаси, під 
час: технічного переоснащ ення, реконструкції (якщ о не
зм іню ю ться геом етричні парам етри о б ’єкта будівництва), 
капітального рем онту (якщ о роботи проводяться без зупинки 
експлуатації о б ’єкта будівництва)__________________________________

Перелік необхідних 
документів, вимоги до 

них

1 .Заява про отрим ання дозволу відповідно до вимог частини 
третьої статті 37 Закону У країни «П ро регулю вання м істобудівної 
д іяльності» за ф орм ою  встановленого зразка;
2 .Копія докум ента, що посвідчує право власності чи користування 
зем ельною  д ілянкою , або копія договору суперф іцію  (крім  
випадків, визначених пунктом  7 П орядку);
3 .Копія розпорядчого докум ента щ одо ком плексної реконструкції 
кварталів (м ікрорайонів) застарілого ж итлового фонду у разі 
зд ійснення ком плексної рекон струкц ії кварталів (м ікрорайонів)



застарілого ж итлового ф онду на зам овлення органів держ авної 
влади чи органів м ісцевого сам оврядування на відповідних зем лях 
д ерж авної чи ком унальної власності (зам ість копії докум ента, що 
посвідчує право власності чи користування зем ельною  д ілянкою );
4 .П роектна докум ентація на будівництво, розроблена та 
затвердж ена в установленом у законодавством  порядку;
5.Копія докум ента, щ о посвідчує право власності на будинок чи 
споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленом у 
законодавством  порядку, на проведення будівельних робіт у разі 
здійснення реконструкції, реставрації, капітального рем онту чи 
технічного переоснащ ення д ію чих підприємств;
6 .Копії докум ентів про призначення осіб, в ідповідальних за 
виконання будівельних робіт, та осіб, які зд ійсню ю ть авторський і 
технічний нагляд;
7.Інформація про ліцензію , що дає право на виконання будівельних 
робіт, та кваліф ікаційні сертифікати .________________________________

Порядок та спосіб 
подання документів

Через центр надання адм ін істративних послуг (далі -  Ц ентр), або 
подається особисто зам овником  (його уповноваж еною  особою ) або 
надсилається реком ендованим  листом  з описом  вкладення чи через 
електронну систем у здійснення декларативних та  дозвільних 
процедур у будівництві._____________________________________________

Оплата  
(підстава, розмір та 

реквізити для оплати 
в разі платності)

Безоплатно.

Термін надання 
послуги (днів)

П ротягом 10 робочих днів з дня надходж ення заяви про отрим ання 
дозволу.

Резульгат послуги Видача дозволу на виконання будівельних робіт.

10 Спосіб отримання 
результату послуги

Через центр надання адм ін істративних послуг.
Інформація щ одо зареєстрованого доволу розм іщ ується на 
оф іційному сайті Д ерж архбудінсп екції У країни у розділі «Реєстр 
дозвільних докум ентів» у єдином у реєстрі докум ентів, що даю ть 
право на виконання п ідготовчих та  будівельних робіт і засвідчую ть 
прийняття в експлуатацію  закін чен их будівництвом  о б ’єктів, 
відомостей про повернення на доопрацю вання, відмову у  видачі, 
скасування або анулю вання зазначених докум ентів.

11 Перелік підстав для 
відмови у наданні 

послуги

)неподання докум ентів, необхідн их для прийняття ріш ення про 
видачу такого  дозволу;
2)невідповідність поданих докум ентів  вимогам законодавства;
3)виявлення недостовірних відомостей у поданих докум ентах.

12 Порядок оскарження 
дій (бездіяльності) і 

прийнятих рішень, що 
здійснені при наданні 

адміністраз’ивної 
_______ послуги_______

С карга на д ії (бездіяльність) посадових осіб подається м іськом у 
голові одерж увачем  послуги через відділ звернень (вул. Б. 
В ищ невецького, 36, каб. 102, 106).
О скарж ення дій (бездіяльності), р іщ ень адм ін істративного органу, 
який приймає ріщ ення про надання послуги, зд ійсню ється в 
судовому порядку.

Начальник управління Б.Г. Євмина


