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1 Орган, що надає 

послугу 

Управління з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю міської ради 

2 Місце подання 

документів та 

отримання 

результату послуги 

Центр надання адміністративних послуг 

Головний офіс 

м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 9  

телефон/факс: 75-01-19, 75-20-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua, 

веб-сайт: www.cnap.if.ua 

Графік роботи головного офісу ЦНАП м. Івано-Франківська 

(вул. Незалежності, 9): 

- понеділок, вівторок, середа з 09:00 год. до 17:00 год. (без 

перерви); 

- четвер з 09:00 год. до 20:00 год. (без перерви); 

- п’ятниця, субота з 09:00 год. до 16:00 год. (без перерви); 

- неділя, державні свята – вихідний день.  

Територіальні підрозділи ЦНАП:  

м.Івано-Франківськ, вул.Івана Павла II, 4 

м.Івано-Франківськ, вул.Гетьмана Мазепи, 185 

м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 124-А 

с.Чукалівка, вул.Клубна, 1-А, 

с.Братківці, вул.Шевченка, 30, 

с.Вовчинець, вул.Вовчинецька, 39, 

с.Угорники, вул.Просвіти, 4, 

с.Микитинці, вул.Грицишина, 10, 

с.Хриплин, вул.Берегова, 4-В,  

с.Радча, вул.Бандери, 26, 

с.Тисменичани, вул.Грушевського, 54, 

http://www.mvk.if.ua/
mailto:cnap@mvk.if.ua
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с.Драгомирчани, вул.Шкільна, 15, 

с.Крихівці, вул.Двір, 1, 

с.Березівка, вул.Шевченка, 24, 

с.Підпечери, вул.Січових Стрільців, 2, 

с.Підлужжя, вул.Шевченка, 39, 

с.Черніїв, вул.Стасюка, 4, 

Віддалені робочі місця ЦНАП: 

с.Добровляни, вул.Шевченка, 26, 

с.Колодіївка, вул.Чорновола, 1, 

с.Узин, вул.Молодіжна, 16-А, 

с.Камінне, вул.Мазепи, 4-А 

Графік роботи територіальних підрозділів ЦНАП та 

віддалених робочих місць: 

- понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год.; 

- четвер з 08:00 год. до 17:00 год.,  

- обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.; 

- субота, неділя, державні свята – вихідний день. 

3 Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Для реєстрації повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1: 

- один примірник заповненого повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1) 

2. Для реєстрації повідомлення про зміну даних у 

повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать 

до об’єктів з незначними наслідками (СС1) робіт у разі зміни 

генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або 

будівельні роботи здійснюються без залучення 

субпідрядників) та у разі зміни/присвоєння адреси об’єкта 

будівництва під час реалізації експериментального проекту з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна та у разі самостійного виявлення технічної 

помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної 

помилки), у разі зміни/присвоєння адреси об’єкта 

будівництва під час реалізації експериментального проекту з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна: 

- заява, встановленого зразка;  

- один примірник заповненого повідомлення про зміну даних у 

повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1) 

http://www.mvk.if.ua/
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4 Порядок та спосіб 

подання документів 

Замовником (його уповноваженою особою) до відповідного 

органу державного архітектурно-будівельного контролю через 

центр надання адміністративних послуг або через електронний 

кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або 

заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом 

вкладення до центру надання адміністративних послуг 

5 Оплата Безоплатно   

6 Термін виконання 5 робочих днів  

7 Результат послуги Внесення даних до 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  

8 Спосіб отримання 

відповіді 

(результату) 

Особисто чи представником за дорученням (нотаріально 

завіреним) отримує  в центрі надання адміністративних послуг 

супровідний лист, в якому зазначена інформація щодо 

зареєстрованого повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками 

(СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками 

(СС1) на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України  у розділі «Реєстр дозвільних документів» в 

єдиному реєстрі 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  

9 Законодавчо-

нормативна основа 

1. Закон України «Про адміністративні послуги» 

2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011                       

№ 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних 

робіт». 

4. Рішення Івано-Франківської міської ради від 12.04.2021 р. № 

115-6 «Про затвердження переліку адміністративних послуг» 
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