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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 1 

адміністративної послуги 

 

Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки  

(назва адміністративної послуги) 

 

Відділ містобудування та архітектури Ужгородської райдержадміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Ужгородської райдержадміністрації 

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

Вул. Минайська, 40, м. Ужгород 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Графік роботи центру 

Понеділок, середа, п’ятниця 9.00–18.00год. 

Вівторок,  четвер                    9.00 –20.00год. 

Субота                                     9.00 –16.00год. 

Неділя                                         вихідний 

    Графік прийому суб’єктів звернень  

Понеділок, середа, п’ятниця 9.00 –18.00год. 

Вівторок, четвер                   9.00 – 20.00год. 

Субота                                    9. 00– 16.00год.  

Неділя                                        вихідний 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

тел./факс: 67-19-77 

E-mail: centrnap@meta.ua 

http://uzh-rda.gov 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 

послуги 

4. Закони України Закон України  "Про регулювання 

містобудівної діяльності", розділ IV,стаття 

27. 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

                           - 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  від 

mailto:centrnap@meta.ua


05.07.2011 № 103, пункти 2.1 та 2.2 (із 

змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства № 66 від 25.02.2013). 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Наявність  документа, що засвідчує право 

власності або користування земельною 

ділянкою з відповідним цільовим 

призначенням. 

9.      Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява на видачу будівельного паспорта 

або внесення змін до нього зі згодою 

замовника на обробку персональних даних. 

У разі видачі будівельного паспорта: 
2.Засвідчена в установленому порядку 

копія документа, що засвідчує право 

власності або користування земельною 

ділянкою (Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, або Свідоцтво 

про право власності на нерухоме майно, 

або Державний акт на право власності на 

земельну ділянку) або договір суперфіцію.                                                                                 

3.Засвідчена в установленому порядку 

згода  співвласників  земельної ділянки 

(житлового будинку) на забудову 

зазначеної земельної ділянки (при 

наявності таких).                                                                                            

4. Ескізні наміри забудови (місце 

розташування будівель та споруд на 

земельній ділянці, відстані до меж сусідніх 

земельних ділянок та розташованих на них 

об’єктів, інженерних мереж і споруд, 

фасади та плани поверхів об’єктів із 

зазначенням габаритних розмірів, перелік 

систем інженерного забезпечення , у тому 

числі автономного, що плануються до 

застосування, тощо). 

5.Проект будівництва (за наявності).  

 

У разі  внесення змін до будівельного 

паспорта: 

2.Примірник будівельного паспорта 

замовника. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0411-13/paran6#n6


3.Ескізні наміри змін (місце розташування 

будівель та споруд на земельній ділянці, 

фасади та плани поверхів нових об’єктів із 

зазначенням габаритних розмірів тощо). 

4.Засвідчена в установленому порядку 

згода  співвласників  земельної ділянки 

(житлового будинку) на забудову (при 

наявності таких). 

Технічні умови щодо інженерного 

забезпечення отримуються замовником 

самостійно. 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги 

Забудовник звертається до центру надання 

адміністративних послуг з письмовою 

заявою щодо намірів забудови земельної 

ділянки та додає вищевказаний пакет 

документів. 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Послуга надається безоплатно 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 10 робочих днів з дня подання 

заяви. 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1.Подання неповного пакету документів. 

2.Невідповідність намірів забудови 

земельної ділянки вимогам містобудівної 

документації на місцевому рівні, детальним 

планам територій, планувальним рішенням 

проектів садівницьких та дачних товариств. 

3.Невідповідність намірів забудови 

земельної ділянки державним будівельним 

нормам, стандартам і правилам. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Будівельний паспорт забудови земельної 

ділянки. 

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Через Центр надання адміністративних 

послуг. 

16. Примітка У відповідності до ст.55 Конституції 

України кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, 

посадових чи службових осіб. 

 

 

 

Начальник центру надання адміністративних 

послуг райдержадміністрації                                                         М. Микульця 

 
 


