
(ПІБ голови територіального органу 
Держкомпідприємництва)

РЕГЛАМЕНТ 
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

дозволу на виконання підготовчих робіт, 
який надається

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області

ПОГОДЖЕНО
О г р о х с н  Ґ?,_______
У о Л о Є с / £*0НОТОЛСЬ*'О Ї

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Начальник Інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю 
у Сумській області

П.С. Кондров

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

Дозвільний центр А / < ? /?

2. Місцезнаходження дозвільного 
центру
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О Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру

Дні и /{? & £ ////(?
Години: з /(?■ £?(7 до /*?. (7(7 - 

73 ^  /Є . (7(7-
4. Реквізити адміністратора (-ів) та 

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

4.1 Нормативно-правові акти, якими 
регламентується видача документа 
дозвільного характеру

4.2. Закони України (назва, частина, 
стаття)

«Про планування і забудову територій», 
стаття 28-1

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)

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
- документ, що засвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою, або 
договір суперфіцію;
- містобудівні умови і обмеження забудови 
земельної ділянки, отримані в установленому 
законом порядку;
- проект виконання підготовчих робіт, 
погоджений та затверджений відповідно до 
вимог державних будівельних норм;
- документ про призначення відповідальних 
виконавців підготовчих робіт.

7. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

Надання дозволу на виконання підготовчих 
робіт здійснюється на безоплатній основі

8. Строк, протягом якого видається 
документ дозвільного характеру

Протягом 10 робочих днів 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 підготовчих робіт 
видається 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


