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РЕГЛАМЕНТ 
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

дозволу на виконання будівельних робіт, 
який надається

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області

1. Найменування дозвільного центру, 
в якому здійснюється 
обслуговування суб’єктів 
господарювання
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2. Місцезнаходження дозвільного 
центру

Адреса: 4 і 6 00 / V / * - / / 1 л  * * ґу  о # ж  
''У. А 'ії& о /г р с у /г  /2 ./? . А / и л у  Л .а / ж ї Н Х, ^ .... / ^

3 . Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру
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4. Реквізити адміністратора (-ів) та 

представника (ів) місцевого 
дозвільного органу, відповідальних 
за видачу документа дозвільного 
характеру

02.
Тел.
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4.1 Нормативно-правові акти, якими 

регламентується видача документа 
дозвільного характеру
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4.2. Закони України (назва, частина, 
стаття)

«Про планування і забудову територій», 
стаття 29

4.3. Акти Кабінету Міністрів України 
(назва, дата та номер, пункт)

постанова Кабінету Міністрів України від 
21.05.2009р. № 526 «Про заходи щодо 
упорядкування видачі документів 
дозвільного характеру у сфері господарської



діяльності»
4.4. Акти центральних органів 

виконавчої влади (назва, дата та 
номер, пункт)

наказ Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України 
від 05.12.2000 № 273 «Про затвердження 
Положення про порядок надання дозволу на 
виконання будівельних робіт»

5. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 
самоврядування (назва, дата та 
номер, пункт)

6. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
документа дозвільного характеру

Заява, до якої додаються документи від
1) замовника будівництва:
- документ, що засвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою, або 
договір суперфіцію;
- проектна документація на будівництво, 
погоджена та затверджена в порядку, 
визначеному законодавством;
- відомості про здійснення авторського і 
технічного нагляду;
- копія документа, що посвідчує право 
власності на будинок чи споруду, або 
письмової згоди його власника на 
проведення зазначених робіт (у разі 
здійснення реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту об'єктів 
містобудування)
- фінансова звітність підприємства, (крім 
бюджетних установ, представництв 
іноземних суб'єктів господарської діяльності 
та суб’єктів малого підприємництва), що 
складається відповідно до статті 11 Закону 
України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні": баланс, звіт 
про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, звіт про власний капітал та 
примітки до звітів, та копія ліцензії на 
здійснення діяльності з надання фінансових 
послуг, засвідчена в установленому законом 
порядку (у разі здійснення будівництва, що 
передбачає пряме або опосередковане 
залучення фінансових активів від фізичних 
осіб);
2) документи від підрядника будівництва:
- копії установчих документів та свідоцтва 
про державну реєстрацію;
- копія ліцензії на виконання функцій 
генпідрядника будівництва об'єкта, 
засвідчена в установленому законом 
порядку;
- договір (контракт) підряду на будівництво 
об'єкта;



- документ про призначення відповідальних 
виконавців робіт;
- відомості про кваліфікацію та досвід 
спеціалістів, які братимуть участь у 
виконанні замовлення;
- пропозиції щодо залучення субпідрядників.

7. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

Надання дозволу на виконання будівельних 
робіт здійснюється на безоплатній основі

8. Строк, протягом якого видається 
документ дозвільного характеру

Протягом місяця з дня реєстрації заяви

9. Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні документа 
дозвільного характеру

- неподання документів, необхідних для 
прийняття рішення про надання такого 
дозволу;

невідповідність поданих документів 
вимогам законодавства;
- виявлення недостовірних відомостей у 
поданих документах.

10. Строк дії документа дозвільного 
характеру (необмеженість строку 
дії)

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
надається на нормативний строк будівництва 
об’єкта або строк дії договору (контракту) 
підряду на будівництво об’єкта.
Дія дозволу може бути продовжена за 
зверненням замовника на строк не більше 
одного року.

11. Необхідність у проведенні 
експертизи (обстеження) об’єкта, на 
який видається документ 
дозвільного характеру

Не передбачено

12. Платність (безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження)

13. Примітки


