
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТАЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІНРЕГІОН)

вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601, тел. (044) 278-82-90, 284-05-54, факс 278-83-90
Е-mail: minregion@minregion.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471928

_________________ № _______________ на № _______________ від_______________

Державна архітектурно-
будівельна інспекція України

Тимур Федюк
[mallto:fol+reguest-48274-
be1431ba@dostup.pravda.com.ua]

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України розглянуло запит Тимура Федюка, який
надійшов листом Антимонопольного комітету України від 15.04.2019
№ 225-17/02-4997 (зареєстровано 17.04.2019 за № ЗПІ-261) щодо необхідності
ліцензії архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність
та з інших питань і 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 і який реалізує державну політику з
питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює,
зокрема ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що
за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2)
та значними (СС3) наслідками.

У тому числі видає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення
порушень ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з
будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками тощо.

Враховуючи вищевикладене Мінрегіон надсилає Державній архітектурно-
будівельній інспекції України запит Тимура Федюка для його розгляду та
надання відповіді заявнику.

Разом з цим автора звернення повідомляємо, що Правові та організаційні
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основи містобудівної діяльності, зокрема й порядок регулювання забудови
територій, визначено Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» та
пункту 2 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання
виконання підготовчих і будівельних робіт» будівельні роботи - роботи з нового
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний
ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної
документації, стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності».

Статтею 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
визначено, що забудова територій здійснюється шляхом розміщення об’єктів
будівництва. Суб’єкти містобудування зобов’язані додержуватися містобудівних
умов та обмежень під час проектування і будівництва об’єктів. Право на забудову
земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови
використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації.

Проектування та будівництво об’єктів здійснюється власниками або
користувачами земельних ділянок у такому порядку:

1) отримання замовником або проектувальником вихідних даних;
2) розроблення проектної документації та проведення у випадках,

передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи;
3) затвердження проектної документації;
4) виконання підготовчих та будівельних робіт;
5) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
6) реєстрація права власності на об’єкт містобудування.
Згідно з нормами статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної

діяльності» фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові
сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за
межами населених пунктів - районній державній адміністрації заяву про намір
щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої
особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування
об’єкта будівництва.

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими
органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на
місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника, до якої додаються:

1) копія документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

2) копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого
майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в
установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або
реставрації);

3) викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
4) витяг із Державного земельного кадастру.
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Відповідно до норм статті 34 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після:

подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт
відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю – щодо
об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання
дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва,
затвердженим Кабінетом Міністрів України. Форма повідомлення про початок
виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом
Міністрів України;

видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного
контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та
значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із
Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
визначено нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної
діяльності» в залежності від суб’єкта правопорушення.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим на першу адресу.

Т.в.о. державного секретаря І.КОРХОВИЙ

Сергій Білоус,
Людмила Осташевська, 284-06-92
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