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Чернігівська районна державна
Центр надання адміністратнв

ІНФОРМАЦІЙНА КАР
Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження Центру надання 14027 м.Чернігів,
адміністративних послуг вуп.Шевчевка+З

2. Інформація щодо режиму роботи Центру Понеділок, середа, четвер,
надання адміністративних послуг п'ятниця:

8.00 - 17.00 год.,
Вівторок - 8.00 - 20.00 год.
Прийом громадян:
Понеділок, середа, четвер,
п'ятниця: 8.30- 15.30 год.
Вівторок: 8.30 -20.00 год.

з. Телефон/факс(довідки:),адреса електронної тел., факс:(0462) 606-456
пошти та веб-сайт Центру надання сайт: http://cЬadm.cg.gov.ua/
адміністративних послуг Електронна адреса:

cna:Q ray@ula.net

Нормативні акти, якими регламевтується Надання адміністративної
послуги

4. Закони України Конституція України,
Земельний кодекс України,
ст.27Закону України «Про
регулювання містобудівної
діяльності»,
Закон України «Про місцеві
державні адміністрації»,
Закон України «Про
адміністоативні послмги»

5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів
України від 1 липня 2009 р.
№724 «Деякі питання надання
адміністративних
послуг,видачі докvментів



дозвільного характеру»

6. Акти центральних органів виконавчої
влади

Наказ Міністерства
Регіонального розвитку,
будівництва та житлово
комунального господарства
України від 05.07.2011 р.№103
«Про затвердження Порядку
видачі будівельного паспорта
забудови земельної .ц_ілянкю>

7. Акти місцевих органів виконавчої
влади/органів місцевого
самоврядування

Розпорядження голови
районної державної
адміністрації:

від 06 травня 2018 №
669 "Про режим роботи
Центру надання
адміністративних
послуг";
від 02 травня 2018 року
№ 639 "Про
затвердження
Положення про Центр
надання
адміністративних послуг
Чернігівської районної
державної
адміністрації";
від 05 червня 2018 року
№ 813 11Про внесення
змін до розпорядження
голови районної
державної адміністрації
від 16 березня
2015 року №92";
від 16 березня 2015 року
№92 «Про затвердження
регламенту Центру
надання
адміністративних послуг
Чернігівської райони-ої
державної
адміністрації»;
від ІЗ квітня 2017 року
№352 "Про перелік
ад:міністративних



послуг, ЩО надаються
через Центр надання
адміністративних послуг
Чернігівської районної
державної адміністрації"

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання Заява(клопотання) фізичної
адміністоативної послуги особи

9. Вичерпний перелік документів, -Заява на отримання
необхідних для отримання будівельного паспорту;
адміністративної послуги, а також -Засвідчена в установленому
вимоги до них порядку копія документа про

право власності(користування)
земельною ділянкою;
-Засвідчена в установленому
порядку згода співвласників
земельної діляпкиїжитлового
будинку) на забудову
зазначеної земельної ділянки;
-Ескіз намірів забудови(місце
розташування будівель та
споруд на земельній
ділянці,відстані до сусідніх
ділянок;
- Проект будівництва(за
наявності)

JO. Порядок та спосіб подання Особисто, за довіреністю,
документів,необхідних для отримання поштою
адміністративної послуги

11. Платність(безоnлатність) надання Безоплатно
адміністративної послуги

12. Нормативно-правові акти, на підставі -----~-
яких стягуєтьєя плата

13. Розмір та порядок внесення
nлати(адміністративного збору) за ---------
платну адміністоативнv послугу

14. Розрахунковий рахунок для внесення ---------
плати

15. Строк надання адміністративної 1 О робочих днів від дня
послуги подання заяви(клопотання) та

всіх необхідних докvментів

16. Перелік підстав для відмови у наданні Неповний пакет документів,
адміністративної послуги невідповідність намірів

забудови земельної ділянки



чинному законодавству,
будівельним нормам та
поавилам

17. Результат надання адміністративної Будівельний паспорт забудови
послуги земельної ділянки або лист

ПРО відмову в наданні послуги
18. Способи отримання Особисто, за довіреністю,

відповіді(результатv) поштою
19. Порядок оскарження У відповідності до чинного

законодавства
20. Примітка -Копія кадастрового плану з

кадастровим номером;
-В разі реконструкції,
добудови, будівництва
прибудови надати копію
технічного паспорту;
-Копії договорів купівлі-
продаж,
дарування,спадщини(на
ділянку та на будинок);
-Копії паспортних даних
забудовника;
~Копія схеми розташування
земельної ділянки.


