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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва 
(внесення змін до містобудівних умов і обмежень) 

(назва адміністративної послуги) 

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин Лозієської міської ради 
Харківської області 

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання адміністративної послуги, в 
якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення 

Відділ «Центр надання адміністративних 
послуг» Лозівської міської ради 

1. Місцезнаходження ЦНАП 64602, Харківська область, м. Лозова, 
вул. Михайла Гру шевського. 2 

2. Інформація щодо режиму роботи ЦНАП 3 понеділка по суботу (включно): 8.00-17.00, 
без перерви 

Прийом відвідувачів з 08.00 до 16.00 
щоденно беї перерви 

Вихідний: неділя 
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної 

пошти та веб-сайт ЦНАП 
т. (05745) 2-70-34,2-58-21 
е-таіі: спар 1тг@икг.пеІ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4, Закони України п. 9 власних повноважень, ст. 31 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"; ст. 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» 

ст. 9 Закону України «Про 
архітектурну діяльність» 

5. Акти Кабінету Міністрів України 
-

6. Акти центральних органів виконавчої влади Порядок надання містобудівних умов 
та обмежень забудови земельної ділянки, їх 

склад та зміст, затвердженого наказом 
Мінрегіонбуду та ЖКГ України від 

07.07.2011 р .№ 109 
Порядок ведення реєстру містобудівних 

умов та обмежень, затверджений наказом 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31.05.2017 № 135 
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ 

органів місцевого самоврядування 
-

Умови отримання адміністрптивигії послуги 

8. Підстава для одержання адміністративної наміри проектування об'єкта будівництва 



послуги 

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

до них 

1. Заява на видачу містобудівних умов та 
обмежень зі згодою замовника на 
обробку персональних даних. 

2. Копія документа, що посвідчує право 
власності чи користування земельною 
ділянкою, або копія договору суперфіцію; 

3. Копія документа, що посвідчує право 
власності на об'єкт нерухомого майна, 
розташований на земельній ділянці, або 
згода його власника, засвідчена в 
установленому законодавством порядку (у 
разі здійснення реконструкції або 
реставрації); 

4. Викопіювання з топографо-геодезичного 
плануМ 1:2000; 

5. Витяг Із Державного земельного кадастру. 
6. Містобудівний розрахунок, що визначає 

інвестиційні наміри замовника, який 
складається у довільній формі з доступною 
та стислою інформацією про основні 
параметри об'єкта будівництва, (містобудівний 
розрахунок -розрахунок щодо граничнодопустимих 
параметрів забудови, умови ув 'язки архітектурно-
планувального та об 'ємно- просторового рішення, 
системи обслуговування, інженерних комунікацій, 
транспортного обслуговування та благоустрою з 
існуючою забудовою із дотриманням чинних 
нормативних документів.) 

7. Копія доручення/довіреності, якщо заява 
подається уповноваженою особою. 

Заява та документи, що додаються до неї, 
подаються адміністратору особисто 
заявником або уповноваженою ним особою. 
Уповноваоюена особа повинна мати 
документ, який підтверджує іі 
повноваження. Адміністратор перевіряє 
документи, що посвідчують особу заявника 
та реєструє заяву і документи. 

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

особисто або уповноваженою особою 

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги 

безоплатно 

У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких 
стягується плата 

-

11.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну адміністративну 

послугу 

ш 

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати -

12. Строк надання адміністративної послуги 10 днів 
13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 
1) неподання повного пакету документів, 

необхідних для прийняття рішення про надання 
містобудівних умов та обмежень; 

2) виявлення недостовірних відомостей у 
документах, що посвідчують право власності чи 
користування земельною ділянкою, або у 
документах, що посвідчують право власності на 
об'єкт нерухомого майна, розташований на 
земельній ділянці; 



3) невідповідність намірів забудови 
вимогам містобудівної документації на 
місцевому рівні. 

14. Результат надання адміністративної послуги Містобудівні умови і обмеження для 
проектування об'єкта будівництва або лист 

про відмову з обгрунтуванням підстав 
відмови 

15. Способи отримання відповіді (результату) Через представника ЦНАП 
16. Примітка п. 9. 

Бажано додати: 
- копію паспорта громадянина, 
ідентифікаційний номер (для фізичних 
осіб). 
- номер коду за ЄДРПОУ (для юридичних 
осіб); 

Начальник відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин 
міської ради, головний архітектор 


