
 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора Департаменту Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві                                

_______________ В.А. Рекун 

«____» серпня 2015 року 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги  

з реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт  

 

1. 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

2. 

Місцезнаходження центру 

надання адміністративних 

послуг 

м. Київ, вул. Кловський узвіз, 24 

3. 

Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок, середа 9-00 – 18-00 

Вівторок, четвер 9-00-20-00 

П’ятниця 9-00-16-45 

Субота 9-00-17-15 

4. 

Графік прийому адміністраторів Понеділок, середа 10-00 – 17-00 

Вівторок, четвер 11-00-20-00 

П’ятниця, субота  9-00-16-00 

5. 

Телефон/факс, адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання 

адміністративних послуг 

Тел./факс: 280-41-97 

http://pechersk.kievcity.gov.ua 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

6. 

Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

місті Києві, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133 

7. 

Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок – четвер з 9-
00

 до 18-
00

, 

п’ятниця з 9-
00

 до 16-
45

,  

перерва з 13-
00

 до 13-
45

 

8. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс 284 55 56,  

E-mail: kiev@dabi.gov.ua  

web: http:// www.dabi.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

9 Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

частина перша  статті 36 

Умови отримання адміністративної послуги 

10. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Початок виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва,  що 

належить  до  I-III  категорій  складності 

11. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Два примірники декларації про початок виконання будівельних 

робіт відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» за формою встановленого 

зразка 

 

12. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) 

або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до 

центру надання адміністративних послуг та/або через Єдиний 

державний портал адміністративних послуг 

13. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

У разі платності: 

14 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

 

mailto:kiev@dabi.gov.ua
http://www.dabi.gov.ua/


 
15 Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного збору) 

за платну адміністративну 

послугу 

 

16 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

 

17. Строк надання адміністративної 

послуги 

П'ять робочих днів з дня надходження декларації 

18. Перелік підстав для відмови в 

наданні адміністративної 

послуги 

Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених 

вимог 

19. Результат надання 

адміністративної послуги 

Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт 

20. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Через центр надання адміністративних послуг.  

Інформація щодо зареєстрованої декларації про початок 

виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті 

Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних 

документів» в єдиному реєстрі отриманих повідомлень про 

початок виконання підготовчих і будівельних робіт, 

зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і 

будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних 

робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта  до 

експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких 

декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів. 

21. Примітка  

 

 

____________________________________________ 


