
Додаток10 до Порядку 

Управління Державної архітектурно-будівельної 
(найменування органу державного архітектурно-будівельного 

інспекції у Кіровоградській області 
 контролю, якому надсилається заява) 

Замовник 

______________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 

______________________________________________ 
місцепроживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

______________________________________________ 
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, 

______________________________________________ 
які через свої релігійні переконаннявідмовляються від прийняття реєстраційного  

______________________________________________ 
номера облікової картки платника податків та повідомили про цевідповідному 

______________________________________________ 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

______________________________________________ 
номер телефону; 

______________________________________________ 
найменування юридичної особи, її місцезнаходження, 

______________________________________________ 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, номер телефону) 

 

ЗАЯВА  

Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу  

___________________________________________________________________________________ 
(в идати ,  в н ести  змі ни ,  ан ул юв ати  (н еобхі дне  за значити )  

дозвіл на виконання будівельних робіт (у разі внесення змін зазначається їх суть). 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 
(найменування об'єкта будівництва) 

Дозвіл від __________ № ____________ (зазначається у разі внесення змін або анулювання дозволу) 

місце розташування об'єкта будівництва ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

вид будівництва _____________________________________________________________________ 
(нов е  б уд і в ництв о ,  р ек онст р ук ц ія ,  р еставр ац ія ,  к ап і тал ь ний  р ем онт )  

код об'єкта _________________________________________________________________________. 
( з г і дн о  з  Д ер жав ним к ласиф і к атор о м б уд і в ель  та  сп ор уд  ДК 0 1 8 -2 00 0 )  

клас наслідків (відповідальності) ______________________________________________________. 

Перелік об'єктів, що входять до складу комплексу (будови), із зазначенням їх класу наслідків 

(відповідальності) (зазначається у разі будівництва комплексу (будови): 

1. _________________________________________________________________________________. 

2. _________________________________________________________________________________. 

3. _________________________________________________________________________________. 

 

 



Додатки: 

1. Копія документа, щопосвідчує право власностічикористуванняземельноюділянкою, абокопія 

договору суперфіцію на _____ арк. 

2. Копіярозпорядчого документа щодокомплексноїреконструкціїкварталів (мікрорайонів) 

застарілогожитлового фонду у разіздійсненнякомплексноїреконструкціїкварталів (мікрорайонів) 

застарілогожитлового фонду на 

замовленняорганівдержавноївладичиорганівмісцевогосамоврядування на відповідних землях 

державноїчикомунальноївласності (замістькопії документа, щопосвідчує 

правовласностічикористування земельною ділянкою) на ____ арк. 

3. Проектнадокументація на будівництво, розроблена та затверджена в 

установленомузаконодавством порядку: 

пояснювальна записка на ____ арк.; 

основнікреслення на ____ арк.; 

звіт за результатами експертизи проекту будівництваабойогозасвідчена у встановленому законом 

порядку копія (у тому числізвітщодорозгляду проекту будівництванастадіїпроектування, 

щопередбачаєрозподілїї за чергами), на _____ арк.; 

наказ (розпорядження, рішення) замовника про затвердженняпроектноїдокументації на ____ арк. 

4. Копія документа, щопосвідчує право власності на будинокчиспоруду, абозгодайоговласника, 

засвідчена у встановленомузаконодавством порядку, на 

проведеннябудівельнихробітуразіздійсненняреконструкції, реставрації, капітального ремонту на 

____ арк. 

5. Копіїдокументів про призначення: 

осіб, якіздійснюютьавторськийнагляд, на ____ арк.; 

осіб, якіздійснюютьтехнічнийнагляд, на ____ арк.; 

відповідальнихвиконавцівробіт на ____ арк. 

6. Інформація про ліцензію, щодає право на виконаннябудівельнихробіт, та 

кваліфікаційнісертифікати. 

7. Засвідчені у встановленому порядку копіїдокументів, щопідтверджуютьзмінуданих до 

виданого дозволу, на ____ арк. (у разінеобхідності). 

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання 

підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, 

скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних" я, _____________________________________________________________, 
(пр і зв ищ е,  і м ' я  та  п о  ба ть к о в і  фі зичної  осо би)  

даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 

Замовник __________________ 
(п і дпис )

 

___________________ 
( і н і ц і али  та  пр і зв ищ е)

 

М. П. 

 

Примітки. 1. Кожнасторінкацієї заяви підписуєтьсязамовником та засвідчуєтьсяйогопечаткою (за наявності). 

2. В інформації про місцерозташуванняоб'єктабудівництвазазначається: 

1) уразівиконаннябудівельнихробітщодооб'єктабудівництва, прийнятого в експлуатацію в 

установленому порядку, - ранішеприсвоєна адреса об'єктанерухомого майна; 



2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельноїділянки та 

місцезнаходженняземельноїділянки, на якійрозташовуватиметьсяоб'єктбудівництва, згідно з 

документом, щопосвідчує право власності (користування) такою ділянкою. 

В інформації про місцерозташуваннязакінченогобудівництвомоб'єкта, будівництвоякогоздійснюється 

на замовленняорганівдержавноївладичиорганівмісцевогосамоврядуваннявідповідно до 

частиничетвертоїстатті 34 Закону України "Про регулюваннямістобудівноїдіяльності" та 

частинипершоїстатті 12
 1

 Закону України "Про правовий режимтериторії, 

щозазналарадіоактивногозабрудненнявнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи", у 

разівідсутностівідомостей, визначенихпідпунктами 1 і 2 цього пункту, 

зазначаєтьсявизначенийзамовникомописмісцярозташуванняоб'єкта. 

У разі коли інформація про місцерозташуванняоб'єктабудівництва, яка зазначена в 

містобудівнихумовах та обмеженнях для проектуванняоб'єктабудівництва, відрізняєтьсявідінформації 

про місцерозташуванняоб'єктабудівництва, визначеноїпідпунктами 1 і 2 цього пункту, 

додатковозазначаєтьсяінформація про місцерозташуванняоб'єктабудівництва, яка зазначена в 

такихмістобудівнихумовах та обмеженнях. 

Уразівнесеннязмін та анулюваннядозволу на виконаннябудівельнихробітінформація про 

місцерозташуванняоб'єктабудівництвазазначаєтьсязгідно з дозволом на виконаннябудівельнихробіт. 

(Додатокіззмінами, внесенимизгідно з постановами 

 КабінетуМіністрівУкраїнивід 21.10.2015 р. № 879, 

від 07.06.2017 р. № 404, 

від 25.04.2018 р. № 327) 

 


