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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України розглянуло інформаційний запит гр. Олександра від 06.04.2019
(зареєстровано у Мінрегіоні 08.04.2019 за № ЗПІ-242) про надання інформації щодо
здійснення декларативних та дозвільних процедур на виконання будівельних робіт та
повідомляє.

Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294 Державна
архітектурно-будівельна інспекція України є центральним органом виконавчої влади який
реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду.

Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань, зокрема отримує
повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок
виконання будівельних робіт, здійснює внесення змін до них, а також скасовує право на
початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого
повідомлення;

веде єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та
будівельних робіт;

приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти
(видає відповідні сертифікати або відмовляє у їх видачі, реєструє декларації про готовність
об’єкта до експлуатації, внесення змін до них, а також повертає такі декларації та скасовує
їх реєстрацію);

веде єдиний реєстр 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 (далі - реєстр);

розглядає в порядку нагляду рішення про реєстрацію або повернення декларації про
готовність об’єкта до експлуатації (без права реєстрації декларацій), рішення про видачу
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або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт (без права видачі дозволу),
рішення про відмову у видачі сертифіката (без права видачі сертифіката) тощо.

Враховуючи те, що зміст даного запиту свідчить про те, що порушене в ньому питання
відноситься до компетенції Держархбудінспекції, Мінрегіон надсилає Державній
архітектурно-будівельній інспекції України копію запиту гр. Олександра від 06.04.2019 для
розгляду та надання відповіді автору.

Додаток: на 1 арк. у 1 прим. на першу адресу.

Т.в.о. державного секретаря І. КОРХОВИЙ

Білоус Сергій Ярославович,
Осташевська Людмила Іванівна, 284-06-92
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