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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 

Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія” 

3 Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Заява (повідомлення) про зміну даних у дозволі на виконання 

будівельних робіт та копії засвідчених в установленому порядку 

документів, що підтверджують зазначені зміни. 

Підстави для внесення змін: 

- право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові 

або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо 

будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)  

- коригування проектної документації 

- зміна осіб, відповідальних за проведення авторського і 

технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт  

 

* Якщо коригування проектної документації може вплинути 

на визначення адреси об’єкта нового будівництва (зміна місця 

розташування об’єкта, головного входу, зміна кількості об’єктів 

тощо), у повідомленні зазначається про необхідність коригування 

(зміни, присвоєння, анулювання) адреси. Продовження 

виконання будівельних робіт без такого повідомлення 

забороняється. 

4 Порядок та спосіб 

подання документів 

Подається замовником (його уповноваженою особою) виключно 

в електронні формі через електронний кабінет шляхом подання 

засобами програмного Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг «Портал Дія» 

5 Оплата Безоплатно   

6 Термін виконання 10 робочих днів  

http://www.mvk.if.ua/
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7 Результат послуги Внесення змін до даних у виданому дозволі на виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з середніми 

наслідками (СС2) 

8 Спосіб отримання 

відповіді 

(результату) 

Інформування замовника про результат надання адміністративної 

послуги здійснюється через електронний кабінет користувача 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал 

Дія”. 

Інформація щодо внесення змін у дозвіл на виконання 

будівельних робіт розміщується в реєстрі будівельної діяльності 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва  

9 Законодавчо-

нормативна основа 

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 

«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 

681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної 

державної електронної системи у сфері  будівництва» 
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