
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчогокомітету
Арбузинської селищної ради
від 23 грудня 2020 року№ 194

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання

адміністративної послуги, в якому
здійснюється обслуговування суб’єкта

звернення

Центр надання адміністративних
послуг Арбузинської селищної ради

1. Місцезнаходження центру надання
адміністративної послуги

55301, Миколаївська область, Арбузинський район,
смт. Арбузинка Пл. Центральна, 18

2. Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративної
послуги

Понеділок, середа, четвер: 08.00 – 17.00
Вівторок: 08.00 – 20.00
П’ятниця : 08.00 – 16.00
Субота, неділя та святкові дні - вихідні

3. Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт:
ЦНАП

Тел. (05132) 3-09-22; 3-08-25
e-mail : arbcnap@ukr.net
Офіційний сайт: https://arbuzynskaotg.dosvit.org.ua/

4. Віддалені робочі місця ЦНАП 55323 Арбузинський р-н, Миколаївська обл, с.
Новокрасне вул. Мира, 155

55353, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с.
Агрономія, вул. ім.Нікітченка, 18

55350, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с.
Новоселівка, вул. Центральна, 35

55310, Миколаївська обл. Арбузинський р-н, с.
Кавуни, вул. Елеваторна, 13.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
5. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної

діяльності», Закон України «Про архітектурну
діяльність», Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України»

6. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабміну України від 30.11.2011 № 1242
7. Акти центральних органів виконавчої

влади/ Кабінету Міністрів України
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України від 05.07.2011 №103 «Про
затвердження Порядку видачі будівельного
паспорта забудови земельної ділянки»;
наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України від 25.02.2013 № 66 «Про
внесення змін до Порядку видачі будівельного
паспорта забудови земельної ділянки»
Наказ Мінрегіонбуду України від 16.05.2011 №45
«Про затвердження Порядку розроблення проектної

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇПОСЛУГИ

04-12 Видача будівельногопаспорту (внесення змін до будівельного
паспорту) забудовиземельної ділянки

(назва адміністративної послуги)
Арбузинська селищна рада



документації на будівництво об’єктів».-
Умовиотримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання
адміністративної послуги

Фізична (юридична особа) або уповноважена особа
замовника, яка подала виконавчому комітету селищної
ради заяву на видачу будівельного паспорту (або
внесення змін)

9. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також
вимоги до них

1.Заява встановленого зразка.
2.Засвідчена в установленому порядку копія

документа, що засвідчує право власності або
користування земельною ділянкою;

3.Засвідчена в установленому порядку згода
співвласників земельної ділянки (житлового
будинку) на забудову зазначеної земельної
ділянки;

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);
Засвідчена в установленому порядку згода
співвласників земельної ділянки (житлового
будинку)на забудову

10. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

Заява разом з документами подаються до
Центру надання адміністративних послуг
Арбузинської селищної ради.

11. Платність (безоплатність) надання
адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна

12. Строк надання адміністративної
послуги

Протягом 10 робочих днів

13. Перелік підстав для відмови у
наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у наданні будівельного
паспорта є:
- невідповідність намірів забудови земельної
ділянки вимогам;
- містобудівноїдокументації на місцевому рівні,
будівельнимнормам;
- державним стандартам і правилам.
Якщо признано рішення про відмову у наданні

даної послуги громадянин або суб’єкт
господарювання має право у загальному порядку
знову подати документи для отримання даної
послуги.
Рішення про відмову може бути оскаржено в

судовомупорядку
14. Результат надання адміністративної

послуги
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.



15. Способи отримання відповіді
(результату)

Особисто або через законного представника

16. Примітка У разі подання заявником неповного пакету
документів (ЗУ «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності») для одержання паспорту
забудови земельної ділянки документи повертаються
до Центру надання адміністративних послуг
Арбузинської селищної ради.


