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«Щодо розширення кола суб’єктів 

містобудування у сфері державного 

архітектурно-будівельного 
контролю»  

 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 
кола суб’єктів у сфері державного архітектурно-будівельного контролю» 

Зміст положення (норми)  Зміст відповідного положення (норми)  

проекту Закону 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 244 6. Органи державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду 
 

Органи державного архітектурно-будівельного контролю 
розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних 

норм, державних стандартів і правил під час будівництва, 

порушенням законодавства під час планування та забудови 
територій та невиконанням законних вимог (приписів) 
посадових осіб органів державного архітектурно-

будівельного контролю (статті 96, 96 1 (крім частин третьої - 
п'ятої), частини перша та друга статті 188 42). 

 

 
Від імені органів державного архітектурно-будівельного 

контролю розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення 
мають право: 

          керівники виконавчих органів з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, 

міських рад - щодо об'єктів, розташованих в межах населених 

пунктів (статті 96, 96 1 (крім частин третьої - п'ятої), частини 
перша та друга статті 188 42); 

Стаття 244 6. Органи та особи у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду 
 

Органи та особи у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю розглядають справи про 
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням 

вимог законодавства, будівельних норм, державних 

стандартів і правил під час будівництва, порушенням 
законодавства під час планування та забудови територій та 
невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб 

органів державного архітектурно-будівельного контролю 
(статті 96, 96 1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша 

та друга статті 188 42). 

 
 Від імені органів та осіб у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право: 

керівники виконавчих органів з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, 

міських рад - щодо об'єктів, розташованих в межах 

населених пунктів (статті 96, 96 1 (крім частин третьої - 
п'ятої), частини перша та друга статті 188 42); 
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          керівники структурних підрозділів з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо 

об'єктів, розташованих в межах міст Києва та Севастополя 
(статті 96, 96 1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша 
та друга статті 188 42); 

          головні інспектори будівельного нагляду в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо 

об'єктів, розташованих на території кількох адміністративно-
територіальних одиниць, за межами населених пунктів та в 

межах населених пунктів, в яких не утворено органів 
державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 

96 1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга 
статті 188 42). 

Абзац відсутній 
 

 
 

 
 

………………  

          керівники структурних підрозділів з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю Київської 

та Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо 

об'єктів, розташованих в межах міст Києва та Севастополя 
(статті 96, 96 1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша 
та друга статті 188 42); 

          головні інспектори будівельного нагляду в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо 

об'єктів, розташованих на території кількох адміністративно-
територіальних одиниць, за межами населених пунктів та в 

межах населених пунктів, в яких не утворено органів 
державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 

96 1 (крім частин третьої - п'ятої), частини перша та друга 
статті 188 42); 

керівники структурних підрозділів саморегулівних 
організацій у сфері архітектурної діяльності, 

відповідальних за реалізацію делегованих 
повноважень у сфері містобудування та державного 

архітектурно-будівельного контролю (у разі, коли 
суб’єктом містобудування є члени таких організацій);  

……………… 

Про основи містобудування 

Стаття 7. Органи, що здійснюють державне регулювання у 
сфері містобудування  

 

Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється 
Верховною  Радою  України,  Кабінетом Міністрів України, 
Верховною Радою та  Радою  міністрів  Автономної Республіки 

Крим, місцевими державними  адміністраціями,  органами 
місцевого самоврядування, а також центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування  державної 

політики у сфері містобудування, центральним органом  

виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері 
містобудування,  центральним органом виконавчої влади, що 

Стаття 7. Органи та особи, що здійснюють державне 
регулювання у сфері містобудування  

 

Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється 
Верховною  Радою  України,  Кабінетом Міністрів України, 
Верховною Радою та  Радою  міністрів  Автономної Республіки 

Крим, місцевими державними  адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування, а також центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування  державної 

політики у сфері містобудування, центральним органом  

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
містобудування,  центральним органом виконавчої влади, що 
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реалізує державну  політику  з  питань державного 

архітектурно-будівельного контролю, іншими органами в 

порядку, встановленому законодавством. 

реалізує державну  політику з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю, іншими органами та 

особами в порядку, встановленому законодавством. 

Стаття відсутня Стаття 151. Компетенція саморегулівних організацій у 
сфері архітектурної діяльності 

У випадках та у відповідності до вимог, встановлених 
законами України "Про регулювання містобудівної 
діяльності", "Про архітектурну діяльність",  іншими 

нормативно-правовими актами у сфері регулювання 
містобудівної діяльності саморегулівні організації у сфері 

архітектурної діяльності у разі, які об’єднують юридичних 

осіб, коли суб’єктом містобудування є члени таких 
організацій, можуть здійснювати повноваження у сфері 
державного архітектурно-будівельного контролю, інші 

повноваження у сфері містобудування та архітектури, що 
передбачають: 

 
надання (отримання, реєстрація), повернення  (відмова у 

видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, 
що дають право на виконання підготовчих та будівельних 
робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю;  
 

забезпечення в установленому законом порядку державного 
контролю за дотриманням законодавства, затвердженої 
містобудівної документації під час планування та забудови 

відповідних територій;  

 

зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, 
яке проводиться з порушенням містобудівної документації та 

проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду 

навколишньому природному середовищу, у разі, коли таке 
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будівництво здійснюється членом цієї саморегулівної 

організації. 

 

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності, які 
об’єднують у своєму складі юридичних осіб, виконують 
повноваження, визначені цією статтею, за умови 

делегування їх таких повноважень центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері містобудування. 
Порядок делегування відповідних повноважень 

саморегулівним організаціям визначається центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері містобудування. 

Стаття відсутня  Стаття 152. Компетенція акредитованих суб’єктів у 

сфері містобудування 

У випадках та у відповідності до вимог, встановлених 
законами України "Про регулювання містобудівної 

діяльності", "Про архітектурну діяльність", іншими 
нормативно-правовими актами в сфері регулювання 

містобудівної діяльності, акредитовані суб’єкти у сфері 

містобудування здійснюють  надання (отримання), відмову у 
видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають 

право на виконання підготовчих та будівельних робіт, 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

 Стаття 24. Державний контроль у сфері 
містобудування 

 

Державний контроль у сфері містобудування здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що  реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю, органами місцевого самоврядування 

та іншими уповноваженими на це державними органами.  
 

 Стаття 24. Державний контроль у сфері 
містобудування 

 

Державний контроль у сфері містобудування здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, що  реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю, органами місцевого 

самоврядування, уповноваженими на це державними 
органами, а також саморегулівними організаціями у 



5 
 

 

 

 
Порядок здійснення державного контролю у сфері 
містобудування визначається законодавством. 

сфері архітектурної діяльності, що об’єднують 

юридичних осіб (у разі, коли суб’єктом містобудування 

є члени таких організацій).  

 
Порядок здійснення державного контролю у сфері 
містобудування визначається законодавством. 

Про архітектурну діяльність 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
  

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: 
… 

суб'єкти архітектурної діяльності - архітектори, інші особи, 

які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної 
документації, проектної документації для будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і 
споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових 

об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі,замовники 
проектів та будівництва об'єктів архітектури, підрядники на 

виконання проектних і будівельних робіт, виробники 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і 
користувачі об'єктів архітектури, а також органи влади, що 

реалізують свої повноваження у сфері містобудування; 

 

… 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

 У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в 

такому значенні: 
… 

суб'єкти архітектурної діяльності - архітектори, інші особи, 

які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної 
документації, проектної документації для будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і 
споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових 
об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі,замовники 

проектів та будівництва, об'єктів архітектури, підрядники на 
виконання проектних і будівельних робіт, виробники 

будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники і 

користувачі об'єктів архітектури, а також органи влади та 
особи, що реалізують повноваження у сфері 

містобудування; 
… 

Стаття 13. Уповноважені органи містобудування та 

архітектури 
 
До уповноважених органів містобудування та архітектури 

належать: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері архітектури; 

Стаття 13. Уповноважені органи та особи у сфері 

містобудування та архітектури 
 
До уповноважених органів та осіб у сфері містобудування 

та архітектури належать: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері архітектури; 
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центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері архітектури; 

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

архітектури; 
 
структурні підрозділи обласних, районних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з питань 
архітектури; 

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань 
архітектури. 

 
Абзац відсутній 

 
 

 
 

Абзац відсутній 
Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, 
Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій підконтрольні і підзвітні відповідним органам 
виконавчої влади в межах, передбачених законом. 
 

………………….. 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері архітектури; 

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань 

архітектури; 
 
структурні підрозділи обласних, районних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з питань 
архітектури; 

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань 
архітектури. 

 
саморегулівні організації у сфері архітектурної 

діяльності,  що об’єднують юридичних осіб (у разі, 
коли суб’єктами  містобудування є члени таких 

організацій); 
 

акредитовані суб’єкти.  
Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з 

питань архітектури, структурні підрозділи обласних, 
районних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, інші особи у сфері містобудування та 
архітектури підконтрольні і підзвітні відповідним органам 
виконавчої влади в межах, передбачених законом. 

………………… 

Стаття 16 1. Саморегулівні організації у сфері 
архітектурної діяльності  

…………… 

Саморегулівні організації у сфері архітектурної 
діяльності можуть на підставі делегованих повноважень 
проводити професійну атестацію виконавців робіт (послуг), 

пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та залучатися 

до ліцензування господарської діяльності членів 
саморегулівної організації.  

 

Стаття 161. Саморегулівні організації у сфері 
архітектурної діяльності  

………… 

Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності 
можуть на підставі делегованих повноважень проводити 
професійну атестацію виконавців робіт (послуг), пов'язаних 

із створенням об'єктів архітектури, залучатися до 

ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної 
організації, а також виконувати інші повноваження, 

покладені на них законом. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125459.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150320.html
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…………… ……………… 

Про регулювання містобудівної діяльності 

 Стаття 1. Визначення термінів  

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в  

такому значенні: … 

Пункт відсутній 

 

 

Пункт відсутній 

 

 

 

           Стаття 1. Визначення термінів  

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в  

такому значенні: … 

15) делегування повноважень - процедура наділення 

центральним органом виконавчої влади, що формує 

державну політику у  сфері містобудування, 

саморегулівних організацій у сфері архітектурної 

діяльності повноваженнями, визначеними цим 

законом;  

16) акредитація суб’єкта – процедура встановлення 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю та нагляду, 

відповідності юридичної особи публічного права 

критеріям та вимогам, визначеним цим Законом до 

таких осіб, за результатом проходження якої 

акредитований суб’єкт отримує повноваження зі 

здійснення окремих елементів управління у сфері 

містобудування на території однієї або декількох 

адміністративно-територіальних одиниць; …………. 

  Стаття 4. Об'єкти та суб'єкти містобудування  

…2. Суб'єктами  містобудування  є органи  виконавчої влади, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада  міністрів 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого   

самоврядування, фізичні та юридичні особи.  

Стаття 4. Об'єкти та суб'єкти містобудування  

…2. Суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, саморегулівні організації у сфері 

архітектурної діяльності, що об’єднують юридичних 



8 
 

 

Абзац відсутній 

 

 

 

 

 

 

Абзац відсутній  

 

Абзац відсутній  

 

осіб (у разі, коли суб’єктами містобудування є члени 

таких організацій), акредитовані суб’єкти, фізичні та 

юридичні особи.  

 Акредитованим суб'єктом може бути юридична 
особа публічного права, у трудових відносинах з якою 
перебуває не менше ніж три робітники, які мають вищу 

освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста за відповідним напрямом професійного 

спрямування (будівництво та архітектура), та яка до 
початку здійснення повноважень у сфері 

містобудування уклала договір страхування цивільно-

правової відповідальності з мінімальним розміром 

страхової суми у тисячу мінімальних розмірів 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

календарного року. 

 

Акредитація суб'єктів та моніторинг їх відповідності  
вимогам акредитації здійснюються у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

 Інформація про акредитованих суб’єктів та 
саморегулівні організації у сфері архітектурної 

діяльності, які наділені повноваженнями з управління 
у сфері містобудування та державного архітектурно-
будівельного контролю, оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду, в порядку, визначеному центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері архітектурно-
будівельного контролю та нагляду.  
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Стаття 6. Органи, що здійснюють управління у сфері 

містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду 

 
1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється 
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері містобудування, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
містобудування, центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну  політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, органами 

державного архітектурно-будівельного контролю, іншими 
уповноваженими органами містобудування та архітектури, 

місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування. 

 
 

 
 
2. До уповноважених органів містобудування та архітектури 

належать органи, визначені у статті 13 Закону України "Про 

архітектурну діяльність". 

 

3. До органів державного архітектурно-будівельного 
контролю належать:  
 

1) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-
будівельного контролю Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій;  

 

Стаття 6. Органи та особи, що здійснюють управління у 

сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду 

 
1. Управління у сфері містобудівної діяльності здійснюється 
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері містобудування, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
містобудування, центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну  політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, органами 

державного архітектурно-будівельного контролю, іншими 
уповноваженими органами містобудування та архітектури, 

місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування, саморегулівними організаціями у 

сфері архітектурної діяльності (у разі, коли суб’єктами 
містобудування є члени таких організацій), 

акредитованими суб’єктами. 
 
2. До уповноважених органів та осіб у сфері містобудування 

та архітектури належать органи, визначені у статті 13 Закону 

України "Про архітектурну діяльність". 

 

3. До органів та осіб у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю належать: 
  

1) структурні підрозділи з питань державного архітектурно-
будівельного контролю Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій;  
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2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-

будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.  

 

Пункт відсутній  
 
 

 
 

Органом державного архітектурно-будівельного контролю та 
нагляду є центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду.  

… 

2) виконавчі органи з питань державного архітектурно-

будівельного  контролю сільських, селищних, міських рад; 

 

3) саморегулівні організації у сфері архітектурної 
діяльності, які об’єднують юридичних осіб, у разі, коли 
суб’єктами містобудування є члени таких організацій; 

 
Органом державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду є центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду.  
… 

Стаття 7. Зміст управління у сфері містобудівної 
діяльності, державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду 
 

1. Управління у сфері містобудівної діяльності та 
архітектурно-будівельного контролю здійснюється шляхом: 
 

1) планування територій па державному, регіональному та 

місцевому рівнях; 
………………. 
7) надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у 

видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, 
що дають право на виконання підготовчих та будівельних 

робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів: 
Абзац відсутній 
 

 

 
 

Стаття 7. Зміст управління у сфері містобудівної 
діяльності, державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду 
 

1. Управління у сфері містобудівної діяльності та 
архітектурно-будівельного контролю здійснюється шляхом: 
 

1) планування територій па державному, регіональному та 

місцевому рівнях; 
………………………. 
7) надання (отримання, реєстрації), повернення (відмови у 

видачі) чи анулювання (скасування реєстрації) документів, 
що дають право на виконання підготовчих та будівельних 

робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів: 
акредитованими суб’єктами - щодо об’єктів I та II 
категорій складності, розташованих в межах 

адміністративно-територіальної одиниці, на яку 

поширюються повноваження акредитованого 
суб’єкта; 
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виконавчими органами з питань державного архітектурно-

будівельного контролю сільських, селищних рад - щодо 

об'єктів I, II, III категорій складності, розташованих в межах 

відповідних населених пунктів; 
виконавчими органами з питань державного архітектурно-
будівельного контролю міських рад - щодо об'єктів I, II, III, 

IV категорій складності, розташованих в межах відповідних 
міст; 

 
структурними підрозділами з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо 

об'єктів I, II, III, IV категорій складності, розташованих в 
межах міст Києва та Севастополя; 

 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду, через головних 

інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо об'єктів I, 

II, III, IV, V категорій складності, розташованих за межами 
населених пунктів і на території кількох адміністративно-
територіальних одиниць, щодо усіх об'єктів V категорії 

складності в межах населених пунктів, а також щодо об'єктів 

IV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ; 

 

Абзац відсутній  
 
 

 
 

 

…………………………….. 

виконавчими органами з питань державного архітектурно-

будівельного контролю сільських, селищних рад - щодо 

об'єктів I, II, III категорій складності, розташованих в межах 

відповідних населених пунктів; 
виконавчими органами з питань державного архітектурно-
будівельного контролю міських рад - щодо об'єктів I, II, III, 

IV категорій складності, розташованих в межах відповідних 
міст; 

 
структурними підрозділами з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо 

об'єктів I, II, III, IV категорій складності, розташованих в 
межах міст Києва та Севастополя; 

 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду, через головних 

інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві і Севастополі - щодо об'єктів I, 

II, III, IV, V категорій складності, розташованих за межами 
населених пунктів і на території кількох адміністративно-
територіальних одиниць, щодо усіх об'єктів V категорії 

складності в межах населених пунктів, а також щодо об'єктів 

IV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ; 

 

саморегулівними організаціями у сфері архітектурної 
діяльності, що об’єднують юридичних осіб, у разі коли 
суб’єктами містобудування є члени таких організацій, 

- щодо об’єктів I, II, III, IV, V категорій складності, 
незалежно від місця розташування таких об’єктів; 

…………………………….. 

2. У разі  якщо сільські, селищні, міські ради не утворили 

виконавчі органи з питань державного архітектурно-
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2. У разі  якщо сільські, селищні, міські ради не утворили 

виконавчі органи з питань  державного архітектурно-

будівельного контролю, повноваження таких органів  

виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-
будівельного контролю та нагляду, через відповідних 

головних інспекторів будівельного нагляду.  
 

Абзац відсутній 
 

 
 

 
 

… 
4. Керівники структурних підрозділів з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, 

встановленому законом. Такі керівники мають відповідати  
кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством 
України. Протягом трьох днів після призначення керівника 

структурного підрозділу з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації і виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад зобов’язані поінформувати про це 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду. 
 

 

 

 

будівельного контролю повноваження таких органів виконує 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, через відповідних головних інспекторів 
будівельного нагляду.  
 

Акредитовані суб’єкти та саморегулівні організації у 
сфері архітектурної діяльності виконують 

повноваження у сфері містобудування та державного 
архітектурно-будівельного контролю незалежно від 

того чи почали виконувати відповідні повноваження 
сільські, селищні, міські ради на відповідній території.  

… 
4. Керівники структурних підрозділів з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, 
структурних підрозділів саморегулівних організацій у 

сфері архітектурної діяльності, відповідальних за 
реалізацію делегованих повноважень у сфері 

містобудування та державного архітектурно-
будівельного контролю, акредитованих суб’єктів 
призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, 

встановленому законом. Такі керівники мають відповідати 

кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством 

України. Протягом трьох днів після призначення керівника 

структурного підрозділу з питань державного архітектурно-
будівельного контролю Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації і виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад зобов’язані поінформувати про це 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду.  
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5. Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій та виконавчі органи з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю сільських, 

селищних, міських рад у межах делегованих цим Законом 
державних повноважень є підконтрольними центральному 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю та 

нагляду, а їхні рішення можуть бути розглянуті у порядку  
державного архітектурно-будівельного нагляду або 

оскаржені до суду. 
 

5. Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-

будівельного контролю Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій та виконавчі органи з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю 
сільських, селищних, міських рад саморегулівні 
організації у сфері архітектурної діяльності,  

акредитовані суб’єкти в межах здійснення делегованих 
цим Законом державних повноважень є підконтрольними 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, а їхні рішення можуть 
бути розглянуті у порядку  державного архітектурно-

будівельного нагляду або оскаржені до суду. 

Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної 

ділянки  
…………….  

3. Надання будівельного паспорта здійснюється 
уповноваженим органом містобудування та архітектури на 
безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня 

надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік 

яких визначається центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
містобудування. 

…………… 

Стаття 27. Будівельний паспорт забудови земельної 

ділянки  
…………..  

3. Надання будівельного паспорта здійснюється 
уповноваженими органами та особами у сфері 
містобудування та архітектури на безоплатній основі 

протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної 

заяви та пакета документів, перелік яких визначається 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування  державної політики у сфері містобудування. 

…………… 

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт  
 
1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:  

 
1) подання замовником повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт відповідному органу державного 

архітектурно-будівельного контролю щодо об'єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 
паспорта, які не потребують реєстрації декларації про 

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт  
 
1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:  

 
1) подання замовником повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт відповідному органу або особі у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю щодо 

об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі 
будівельного паспорта, які не потребують реєстрації 
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початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу 

на виконання будівельних робіт згідно з переліком об'єктів 

будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

Форма повідомлення про початок виконання будівельних 
робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом 
Міністрів України; 

 
2) реєстрації органом державного архітектурно-будівельного 

контролю декларації про початок виконання будівельних 
робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III 

категорій складності;  
 

3) видачі замовнику органом державного архітектурно-
будівельного контролю дозволу на виконання будівельних 

робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V 
категорій складності.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

2. Зазначені у частині першій цієї статті документи, що 

надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до 
завершення будівництва.  
 

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері містобудування, 

декларації про початок виконання будівельних робіт або 

отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з 

переліком об'єктів будівництва, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України. Форма повідомлення про початок 
виконання будівельних робіт та порядок його подання 
визначаються Кабінетом Міністрів України; 

 
2) реєстрації органом державного архітектурно-будівельного 

контролю декларації про початок виконання будівельних 
робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III 

категорій складності;  
 

3) видачі замовнику органом державного архітектурно-
будівельного контролю дозволу на виконання будівельних 

робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V 
категорій складності.  

Саморегулівні організації у сфері архітектурної 
діяльності, акредитовані суб’єкти, які отримали 

повідомлення про початок виконання будівельних 
робіт, або виконали дії, передбачені пунктами 2 та 3 

частини першої цієї статті, зобов’язані не пізніше 
наступного робочого дня повідомити  про це органи 
державного архітектурно-будівельного контролю за 

місцем розташування об’єкта будівництва.  

 

2. Зазначені у частині першій цієї статті документи, що 

надають право на виконання будівельних робіт, є чинними 
до завершення будівництва.  
 

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, в порядку, 

визначеному центральним органом виконавчої влади, 

що  забезпечує формування  державної  політики  у 
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веде єдиний реєстр 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 
(далі - реєстр). Внесення даних до реєстру з присвоєнням 

реєстраційного номера здійснюється на підставі інформації, 
наданої органами державного архітектурно-будівельного 

контролю, протягом одного робочого дня з дня її отримання. 
 

Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється 
безоплатно через офіційний веб-сайт центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. 

 
4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт 

об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних 
розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або 

капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, 
ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних 

комунікацій у межах земель їх розміщення, а також 
комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до 

містобудівної документації на замовлення органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних 

землях державної чи комунальної власності можуть 
здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право 
власності чи користування земельною ділянкою. 

 
5. Контроль за виконанням підготовчих робіт з винесення 

інженерних мереж, будівельних робіт здійснюється органами 

державного архітектурно-будівельного контролю.  

 

сфері містобудування, забезпечує ведення та 

функціонування 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 
(далі - реєстр).  

 
 

Органи та особи у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю мають безоплатний доступ та 

здійснюють внесення відповідних даних до реєстру в 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

 
 

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт 
об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних 

розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або 
капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, 

ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших 
лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також 
комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до 

містобудівної документації на замовлення органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних 
землях державної чи комунальної власності можуть 
здійснюватися за відсутності державної реєстрації 

речового права на земельну ділянку за замовником 
такого будівництва. 

5. Контроль за виконанням підготовчих робіт з винесення 

інженерних мереж, будівельних робіт здійснюється органами 
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…………. та особами у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю.  

………….. 

Стаття 35. Виконання підготовчих робіт  

………….. 
6. Орган державного архітектурно-будівельного контролю 
повертає декларацію про початок виконання підготовчих 

робіт замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у 
декларації не відображено інформації щодо замовника, назви 

чи адреси об'єкта будівництва, документа, що підтверджує 
право власності чи користування земельною ділянкою (крім 

випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього 

Закону), або щодо осіб, відповідальних за проведення 
технічного нагляду, та осіб, які розробили проект виконання 
підготовчих робіт, з обґрунтуванням причини у строк, 

передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків 
декларація розглядається органом державного архітектурно-

будівельного контролю в порядку, передбаченому для її 
реєстрації. 
 

 

Рішення про реєстрацію або повернення декларації про 
початок виконання підготовчих робіт може бути розглянуто у 
порядку нагляду центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду (без права 

реєстрації декларації), або оскаржено до суду. 

 
У разі самостійного виявлення помилки (описки, друкарської, 
граматичної, арифметичної помилки) у надісланій декларації 

про початок виконання підготовчих робіт замовник має право 

протягом трьох робочих днів із дня надіслання такої 
декларації подати виправлені (достовірні) дані щодо 

інформації, яка потребує змін. 

Стаття 35. Виконання підготовчих робіт  

………….. 
6. Орган чи особа у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю повертає декларацію про початок 

виконання підготовчих робіт замовникові для усунення 
виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено 

інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта 
будівництва, документа, що підтверджує право власності чи 

користування земельною ділянкою (крім випадків, 

визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), або 
щодо осіб, відповідальних за проведення технічного нагляду, 
та осіб, які розробили проект виконання підготовчих робіт, з 

обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її 
реєстрації. Після усунення недоліків декларація 

розглядається органом державного архітектурно-
будівельного контролю в порядку, передбаченому для її 
реєстрації. 

 

Рішення про реєстрацію або повернення декларації про 
початок виконання підготовчих робіт може бути розглянуто у 
порядку нагляду центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду (без права 

реєстрації декларації), або оскаржено до суду. 

 
У разі самостійного виявлення помилки (описки, друкарської, 
граматичної, арифметичної помилки) у надісланій декларації 

про початок виконання підготовчих робіт замовник має право 

протягом трьох робочих днів із дня надіслання такої 
декларації подати виправлені (достовірні) дані щодо 

інформації, яка потребує змін. 
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7. У разі якщо орган державного архітектурно-будівельного 

контролю не зареєстрував декларацію про початок 

виконання підготовчих робіт або не повернув її в 
установлений цією статтею строк, право на виконання 
підготовчих робіт виникає на одинадцятий робочий день з 

дня, коли декларація повинна бути зареєстрована або 
повернена. У такому разі декларація вважається 

зареєстрованою.  
 

8. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому 
замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення 

авторського нагляду, замовник протягом трьох робочих днів 
повідомляє про такі зміни орган державного архітектурно-

будівельного контролю.  
 

Продовження виконання підготовчих робіт без такого 
повідомлення забороняється.  

 
9. Декларацію про початок виконання підготовчих робіт може 

бути скасовано органом державного архітектурно-
будівельного контролю, який її зареєстрував, у разі: 
 

………………. 

 

7. У разі якщо орган чи особа у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю не зареєстрував 

декларацію про початок виконання підготовчих робіт або не 
повернув її в установлений цією статтею строк, право на 
виконання підготовчих робіт виникає на одинадцятий 

робочий день з дня, коли декларація повинна бути 
зареєстрована або повернена. У такому разі декларація 

вважається зареєстрованою.  
 

8. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому 
замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення 

авторського нагляду, замовник протягом трьох робочих днів 
повідомляє про такі зміни орган чи особу у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю.  
 

Продовження виконання підготовчих робіт без такого 
повідомлення забороняється.  

 
9. Декларацію про початок виконання підготовчих робіт 

може бути скасовано органом або особою у сфері 
державного архітектурно-будівельного контролю, який її 
зареєстрував, у разі: 

………………… 

Стаття 36. Декларація про початок виконання 
будівельних робіт  

……………… 

 
2. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних 
робіт проводить орган державного архітектурно-будівельного 

контролю на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів 

з дня надходження декларації.  
…………………………. 

 

Стаття 36. Повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт  

……………….. 

 
2. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних 
робіт проводить орган чи особа у сфері  державного 

архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі 

протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації.  
………………………… 
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4. Орган державного архітектурно-будівельного контролю 

повертає декларацію про початок виконання будівельних 

робіт замовникові для усунення виявлених недоліків, якщо у 
декларації не відображено інформації щодо замовника, назви 
чи адреси об'єкта будівництва, документа, що підтверджує 

право власності чи користування земельною ділянкою (крім 
випадків, визначених частиною четвертою статті 34 цього 

Закону), містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів 
будівництва, для проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються), проектувальника, головного 
архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, 

відповідальних за проведення авторського і технічного 
нагляду, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений 

для її реєстрації. Після усунення недоліків декларація 
розглядається органом державного архітектурно-

будівельного контролю в порядку, передбаченому для її 
реєстрації. 

 
……………………… 

5. У разі якщо орган державного архітектурно-будівельного 
контролю не зареєстрував декларацію про початок 
виконання будівельних робіт або не повернув її в 

установлений цією статтею строк, право на виконання 

будівельних робіт виникає на одинадцятий робочий день з 

дня, коли декларація повинна бути зареєстрована або 

повернена.  
 
У такому разі декларація вважається зареєстрованою.  

 
6. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому 

замовнику або змінено  осіб, відповідальних за проведення 

авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох 

робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного 

4. Орган чи особа у сфері державного архітектурно-

будівельного контролю повертає декларацію про початок 

виконання будівельних робіт замовникові для усунення 

виявлених недоліків, якщо у декларації не відображено 
інформації щодо замовника, назви чи адреси об'єкта 
будівництва, документа, що підтверджує право власності чи 

користування земельною ділянкою (крім випадків, 
визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону), 

містобудівних умов та обмежень (крім об'єктів будівництва, 
для проектування яких містобудівні умови та обмеження не 

надаються), проектувальника, головного архітектора та/або 
головного інженера проекту, осіб, відповідальних за 

проведення авторського і технічного нагляду, з 
обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її 

реєстрації. Після усунення недоліків декларація 
розглядається органом або особою у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю в порядку, 
передбаченому для її реєстрації. 

…………………………. 
5. У разі якщо орган або особа у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю не зареєстрували 
декларацію про початок виконання будівельних робіт або не 
повернули її в установлений цією статтею строк, право на 

виконання будівельних робіт виникає на одинадцятий 

робочий день з дня, коли декларація повинна бути 

зареєстрована або повернена.  

 
У такому разі декларація вважається зареєстрованою.  
 

6. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому 
замовнику або змінено  осіб, відповідальних за проведення 

авторського і технічного нагляду, замовник протягом трьох 

робочих днів повідомляє про такі зміни орган або особу у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю, 
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архітектурно-будівельного контролю, який зареєстрував 

декларацію про початок виконання будівельних робіт.  

7. Декларацію про початок виконання будівельних робіт 

може бути скасовано органом державного архітектурно-
будівельного контролю у разі: 
 

 
1) подання замовником заяви про скасування декларації про 

початок виконання будівельних робіт; 
 

2) отримання відомостей про припинення юридичної особи 
або підприємницької діяльності фізичною особою - 

підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - 
замовника або визнання її безвісно відсутньою; 

 
3) встановлення під час перевірки порушень вимог 

містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, 
невідповідності об'єкта будівництва проектній документації 

на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, 
державних стандартів і правил, порушень містобудівного 

законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових 
осіб органів державного архітектурно-будівельного 
контролю. 

……………….  

який зареєстрував декларацію про початок виконання 

будівельних робіт.  

7. Декларацію про початок виконання будівельних робіт 

може бути скасовано органом або особою у сфері 
державного архітектурно-будівельного контролю, яка її 
зареєструвала, у разі: 

 
1) подання замовником заяви про скасування декларації про 

початок виконання будівельних робіт; 
 

2) отримання відомостей про припинення юридичної особи 
або підприємницької діяльності фізичною особою - 

підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - 
замовника або визнання її безвісно відсутньою; 

 
3) встановлення під час перевірки порушень вимог 

містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, 
невідповідності об'єкта будівництва проектній документації 

на будівництво такого об'єкта та вимогам будівельних норм, 
державних стандартів і правил, порушень містобудівного 

законодавства у разі невиконання вимог приписів органів 
та осіб у сфері державного архітектурно-будівельного 
контролю. 

………………..  

Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт  
…………… 

6.   Дозвіл   на   виконання   будівельних  робіт  може  бути 

анульовано:  
 
     1)  органом  державного  архітектурно-будівельного 

контролю у разі:  

     а)   подання  замовником  заяви  про  анулювання  дозволу  
на виконання будівельних робіт;  

Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт  
…………... 

6.   Дозвіл   на   виконання   будівельних  робіт  може  бути 

анульовано:  
 
     1)  органом та особою у сфері державного  

архітектурно-будівельного контролю у разі:  

     а)   подання  замовником  заяви  про  анулювання  
дозволу  на виконання будівельних робіт;  
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     б)  наявності  відомостей  про припинення юридичної 

особи або підприємницької   діяльності   фізичною   особою   

-   підприємцем (замовником),  смерті  фізичної  особи - 

замовника або визнання її безвісно відсутньою;  
     в)    встановлення   під   час   перевірки   порушень   вимог 
містобудівної   документації,   містобудівних  умов  та  

обмежень, невідповідності  об’єкта  будівництва  проектній  
документації  на  

будівництво  такого об’єкта та вимогам будівельних норм, 
державних стандартів  і правил, порушень містобудівного 

законодавства у разі невиконання  вимог  приписів  
посадових  осіб  органів  державного архітектурно-

будівельного контролю; 
     

 2)   адміністративним  судом  за  позовом  органу  державного 
архітектурно-будівельного контролю щодо застосування 

такого заходу реагування  у  разі  перешкоджання 
проведенню перевірки посадовими  

особами органу державного архітектурно-будівельного 
контролю, якщо  

таке  перешкоджання  було  здійснено  протягом  одного  року 
після накладення штрафу за зазначене порушення. 
Абзац відсутній 

 

 

7. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому 

замовникові або змінено генерального підрядника чи 
підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без 
залучення субпідрядників), замовник протягом трьох 

робочих днів повідомляє про такі зміни орган державного 
архітектурно-будівельного контролю, що видав дозвіл, з 

поданням засвідчених у встановленому порядку копій 

документів, що підтверджують зазначені зміни. Продовження 

     б)  наявності  відомостей  про припинення юридичної 

особи або підприємницької   діяльності   фізичною   особою   

-   підприємцем (замовником),  смерті  фізичної  особи - 

замовника або визнання її безвісно відсутньою;  
     в)    встановлення   під   час   перевірки   порушень   вимог 
містобудівної   документації,   містобудівних  умов  та  

обмежень, невідповідності  об’єкта  будівництва  проектній  
документації на будівництво  такого об’єкта та вимогам 

будівельних норм, державних стандартів  і правил, порушень 
містобудівного законодавства у разі невиконання  вимог  

приписів  органів  та осіб у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю. 

  
     

     2)   адміністративним  судом  за  позовом  органу та особи 
у сфері державного архітектурно-будівельного контролю 

щодо застосування такого заходу реагування  у  разі  
перешкоджання проведенню перевірки таким органом або 

особою у сфері державного архітектурно-будівельного 
контролю, якщо  

таке  перешкоджання  було  здійснено  протягом  одного  
року після накладення штрафу за зазначене порушення. 
Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт 

здійснюється тим же органом або особою, яка його 

видала.  

7. У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому 

замовникові або змінено генерального підрядника чи 
підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без 
залучення субпідрядників), замовник протягом трьох 

робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган 
чи особу у сфері державного архітектурно-будівельного 

контролю, що видав дозвіл, з поданням засвідчених у 

встановленому порядку копій документів, що підтверджують 
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виконання будівельних робіт без такого повідомлення 

забороняється. 

 

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і 
технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт 
замовник повідомляє орган державного архітектурно-

будівельного контролю, який видав дозвіл, про такі зміни з 
поданням засвідчених в установленому порядку копій 

документів, що підтверджують зазначені зміни протягом 
трьох днів з дня їх настання. 

…………………….. 

зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт 

без такого повідомлення забороняється. 

 

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського 
і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт 
замовник повідомляє орган чи особу у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю, яким видано дозвіл, 
про такі зміни з поданням засвідчених в установленому 

порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни 
протягом трьох днів з дня їх настання. 

………………… 

Стаття 38. Знесення самочинно збудованих об'єктів  

 
1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об'єкта, 
перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від 

проекту або усунення порушень законних прав  та  інтересів 
інших осіб, істотного порушення будівельних норм є 

неможливою, посадова особа органу державного 
архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка 
здійснила  (здійснює) таке будівництво, припис про усунення 

порушень вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, державних стандартів і  правил 
з визначенням строку для добровільного виконання припису.  
 

У разі якщо особа в установлений строк добровільно не 
виконала вимоги, встановлені у приписі, орган державного 

архітектурно-будівельного контролю подає позов до суду про 

знесення самочинно  збудованого об'єкта та компенсацію 
витрат, пов'язаних з таким знесенням. 

Стаття 38. Знесення самочинно збудованих об'єктів  

 
1. У разі виявлення факту самочинного будівництва об'єкта, 
перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від 

проекту або усунення порушень законних прав та інтересів 
інших осіб, істотного порушення будівельних норм є 

неможливою, орган або особа у сфері державного 
архітектурно-будівельного контролю видає особі, яка 
здійснила  (здійснює) таке будівництво, припис про усунення 

порушень вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил 
з визначенням строку для добровільного виконання припису.  
 

У разі якщо особа в установлений строк добровільно не 
виконала вимоги, встановлені у приписі, орган або особа у 

сфері державного архітектурно-будівельного контролю 

подає позов до суду про знесення самочинно  збудованого 
об'єкта та компенсацію витрат, пов'язаних з таким 
знесенням. 

Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів  

 

Стаття 39. Прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів  
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1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів, що належать до I - III категорій складності, та 

об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі 

будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації 
органом державного архітектурно-будівельного контролю на 
безоплатній основі поданої замовником декларації про 

готовність об'єкта до експлуатації протягом десяти робочих 
днів з дня реєстрації заяви.  

 
Форма декларації про готовність об'єкта до експлуатації, 

порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом 
Міністрів України.  

 
2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів, що належать до IV і V категорій складності, 
здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до 

експлуатації шляхом видачі органами державного 
архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.  
 

……………. 
3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю у 
разі необхідності під час розгляду питань, пов'язаних з 

видачею сертифіката, може звернутися до державних органів 

з метою отримання відповідних висновків.  

 

 
Неподання таких висновків у визначений органом 
державного архітектурно-будівельного контролю строк не є 

підставою для продовження строку видачі сертифіката або 
відмови в його видачі. 

………….. 

1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів, що належать до I - III категорій складності, та 

об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі 

будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації 
органом або особою у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю на безоплатній основі поданої 

замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації 
протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.  

Форма декларації про готовність об'єкта до експлуатації, 
порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом 

Міністрів України.  
 

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об'єктів, що належать до IV – V категорій складності, 

здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до 
експлуатації шляхом видачі органами та особами у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю 
сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України.  
……………. 

3. Орган та особа у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю у разі необхідності під час розгляду 
питань, пов'язаних з видачею сертифіката, може звернутися 

до державних органів з метою отримання відповідних 

висновків.  

 

Неподання таких висновків у визначений органом чи 
особою у сфері державного архітектурно-будівельного 
контролю строк не є підставою для продовження строку 

видачі сертифіката або відмови в його видачі. 
…………… 
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Стаття 39-1. Внесення змін до повідомлення або 

декларації, скасування реєстрації повідомлення або 

декларації 

1. У разі якщо замовник самостійно виявив технічну помилку 
у надісланому повідомленні про початок виконання 
підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрованій декларації 

про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або 
про готовність об'єкта до експлуатації, а також у разі 

виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного 
контролю недостовірних даних, наведених у надісланому 

повідомленні чи зареєстрованій декларації, які не є підставою 
вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до 

закону, до такого повідомлення або декларації вносяться 
зміни у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 
Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів надати 

достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для 
внесення інспекцією державного архітектурно-будівельного 

контролю відповідних відомостей до реєстру, а також до 
повідомлення або декларації. 

 
2. У разі виявлення інспекцією державного архітектурно-
будівельного контролю факту подання недостовірних даних, 

наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій 

декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним 

будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на 

земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або 
без відповідного документа, який дає право виконувати 
будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або 

будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення або 
декларації підлягає скасуванню інспекцією державного 

архітектурно-будівельного контролю у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. Про скасування 

повідомлення або декларації замовник письмово 

Стаття 39-1. Внесення змін до повідомлення або 

декларації, скасування реєстрації повідомлення або 

декларації 

1. У разі якщо замовник самостійно виявив технічну помилку 
у надісланому повідомленні про початок виконання 
підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрованій декларації 

про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або 
про готовність об'єкта до експлуатації, а також у разі 

виявлення органом чи особою у сфері державного 
архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, 

наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій 
декларації, які не є підставою вважати об'єкт самочинним 

будівництвом відповідно до закону, до такого повідомлення 
або декларації вносяться зміни у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 
 

Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів надати 
достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для 

внесення органом чи особою у сфері державного 
архітектурно-будівельного контролю відповідних відомостей 

до реєстру, а також до повідомлення або декларації. 
 
2. У разі виявлення органом чи особою у сфері 

державного архітектурно-будівельного контролю факту 

подання недостовірних даних, наведених у надісланому 

повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою 

вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він 
збудований або будується на земельній ділянці, що не була 
відведена для цієї мети, або без відповідного документа, 

який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно 
затвердженого проекту або будівельного паспорта, 

реєстрація такого повідомлення або декларації підлягає 

скасуванню органом чи особою у сфері державного 

архітектурно-будівельного контролю у порядку, 
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повідомляється протягом трьох робочих днів з дня 

скасування. 

 

………………. 
 

встановленому Кабінетом Міністрів України. Про скасування 

повідомлення або декларації замовник письмово 

повідомляється протягом трьох робочих днів з дня 

скасування. 
…………… 

Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний 
контроль та нагляд 

1. Державний архітектурно-будівельний контроль - 
сукупність заходів, спрямованих на дотримання 

замовниками, проектувальниками, підрядниками та 
експертними організаціями вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм,  державних 

стандартів і правил під час виконання підготовчих та 
будівельних робіт.  
 

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється 
органами державного  архітектурно-будівельного контролю в 

порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України. 
 
 

2. Державний  архітектурно-будівельний  нагляд - сукупність 

заходів, спрямованих на дотримання уповноваженими  
органами містобудування та архітектури, структурними 
підрозділами Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій та виконавчими органами  
сільських,  селищних, міських рад з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що 

здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності (далі - 
об’єкти нагляду), вимог законодавства у сфері містобудівної 
діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил 

під  час провадження ними містобудівної діяльності.  

 
 

Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний 
контроль та нагляд 

1. Державний архітектурно-будівельний контроль - 
сукупність заходів, спрямованих на дотримання 

замовниками, проектувальниками, підрядниками та 
експертними організаціями вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм,  державних 

стандартів і правил під час виконання підготовчих та 
будівельних робіт.  
 

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється 
органами та особами у сфері державного  архітектурно-

будівельного контролю в порядку , встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 
 

2. Державний  архітектурно-будівельний  нагляд - сукупність 

заходів, спрямованих на дотримання  уповноваженими  
органами та особами у сфері містобудування та 
архітектури, структурними підрозділами Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій та 
виконавчими органами  сільських,  селищних, міських рад з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю, 

іншими органами, що здійснюють контроль у сфері 
містобудівної діяльності (далі - об’єкти нагляду), вимог 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних 

норм, державних стандартів і правил під  час провадження 

ними містобудівної діяльності.  
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Державний архітектурно-будівельний нагляд здійснюється 

центральним органом виконавчої влади,  що  реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, через головних 
інспекторів  будівельного  нагляду в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві і Севастополі у порядку , 

встановленому Кабінетом Міністрів України.  
 

3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю 
розглядає відповідно  до закону справи про правопорушення 

у сфері  
містобудівної діяльності. 

 
4. Посадові особи органів державного архітектурно-

будівельного контролю під час перевірки мають право:  
 

 
 

1) безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів та 
до об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню; 

 
2) складати протоколи про вчинення правопорушень, акти 
перевірок та накладати штрафи відповідно до закону;  

 

3) видавати обов'язкові для виконання приписи щодо:  

 

а) усунення порушення вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 
стандартів і правил;  

 
б) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не 

відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних 

норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому 

проекту або будівельному паспорту забудови земельної 

Державний архітектурно-будівельний нагляд здійснюється 

центральним органом виконавчої влади,  що  реалізує 

державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, через головних 
інспекторів  будівельного  нагляду в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві і Севастополі у порядку , 

встановленому Кабінетом Міністрів України.  
 

3. Органи та особи у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю розглядає відповідно до закону 

справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 
 

4.Посадові особи органів державного архітектурно-
будівельного контролю, уповноважені працівники осіб у 

сфері державного архітектурно-будівельного 
контролю під час перевірки мають право:  

 
1) безперешкодного доступу до місць будівництва об'єктів та 

до об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню; 
 

2) складати протоколи про вчинення правопорушень, акти 
перевірок та накладати штрафи відповідно до закону;  
 

3) видавати обов'язкові для виконання приписи щодо:  

 

а) усунення порушення вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних норм, державних 
стандартів і правил;  
 

б) зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не 
відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних 

норм, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому 

проекту або будівельному паспорту забудови земельної 

ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації 
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ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації 

декларації про початок їх виконання або дозволу на 

виконання будівельних робіт; 

…………… 

декларації про початок їх виконання або дозволу на 

виконання будівельних робіт; 

…………… 

 
 

Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності 

Цей Закон встановлює відповідальність юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців (суб'єктів містобудування) за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

Стаття 2. Відповідальність за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності 
……………… 

7. Суб'єкти містобудування, що залучаються центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю, до проведення перевірок, несуть 
відповідальність у вигляді штрафу за надання недостовірних 
чи необґрунтованих висновків за результатами таких 

перевірок у розмірі десяти мінімальних заробітних плат. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Цей Закон встановлює відповідальність юридичних та 

фізичних осіб (суб'єктів містобудування) за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності. 

Стаття 2. Відповідальність за правопорушення у сфері 
містобудівної діяльності 
……………… 

7. Суб'єкти містобудування, що залучаються органами та 

особами у сфері державного архітектурно-
будівельного контролю, до проведення перевірок, несуть 

відповідальність у вигляді штрафу за надання недостовірних 
чи необґрунтованих висновків за результатами таких 
перевірок у розмірі десяти мінімальних заробітних плат. 

 

8. Акредитовані суб’єкти у сфері містобудування та 
саморегулівні організації у сфері архітектурної 

діяльності за порушення законодавства під час 

здійснення повноважень у сфері містобудування та 
державного архітектурно-будівельного контролю 

несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 

тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
 

Грубі порушення законодавства можуть слугувати 
підставою для прийняття центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань державного архітектурно-будівельного 

контролю та нагляду, мотивованого рішення про 



27 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. Підприємства, що надають технічні умови щодо 

інженерного забезпечення об'єкта будівництва, несуть 
відповідальність у вигляді штрафу за подання недостовірної 

інформації у складі раніше наданих технічних умов щодо 
інженерного забезпечення об'єкта будівництва, відмову у 

наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення 
об'єкта будівництва або порушення строку їх надання; не 

укладення договору про забезпечення об'єкта будівництва на 
підставі наданих технічних умов або не підключення об'єкта 
будівництва до інженерних мереж згідно з технічними 

умовами та укладеним договором про забезпечення об'єкта 

будівництва - у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних 

плат. 

 
9. Дії, передбачені частинами першою - восьмою цієї статті, 
вчинені суб'єктами містобудування, яких протягом року було 

піддано стягненню за такі самі порушення, - 
 

тягнуть за собою накладення штрафу, визначеного у 

відповідному абзаці цієї статті, у подвійному розмірі. 

 

скасування акредитації суб'єкта у сфері 

містобудування. 

 

У разі грубих порушень законодавства 
саморегулівною організацією у сфері архітектурної 
діяльності центральний орган виконавчої влади, що 

формує державну політику у сфері містобудування, за 
поданням центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю та нагляду, може 

прийняти мотивоване рішення про припинення 
виконання нею делегованих повноважень  

 
9. Підприємства, що надають технічні умови щодо 

інженерного забезпечення об'єкта будівництва, несуть 
відповідальність у вигляді штрафу за подання недостовірної 

інформації у складі раніше наданих технічних умов щодо 
інженерного забезпечення об'єкта будівництва, відмову у 

наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення 
об'єкта будівництва або порушення строку їх надання; не 

укладення договору про забезпечення об'єкта будівництва 
на підставі наданих технічних умов або не підключення 
об'єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними 

умовами та укладеним договором про забезпечення об'єкта 

будівництва - у розмірі дев'яноста мінімальних заробітних 

плат. 

 
10. Дії, передбачені частинами першою - восьмою цієї статті, 
вчинені суб'єктами містобудування, яких протягом року було 

піддано стягненню за такі самі порушення, - 
 

тягнуть за собою накладення штрафу, визначеного у 

відповідному абзаці цієї статті, у подвійному розмірі. 
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10. Притягнення суб'єктів містобудування до 

відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної 

внаслідок правопорушення шкоди. 

 
11. Штраф може бути накладено на суб'єктів містобудування 
протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, 

але не пізніш як через три роки з дня його вчинення. 
 

12. У разі вчинення суб'єктами містобудування двох або 
більше правопорушень штрафи накладають за кожне 

вчинене правопорушення окремо. 

11. Притягнення суб'єктів містобудування до 

відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної 

внаслідок правопорушення шкоди. 

 
12. Штраф може бути накладено на суб'єктів містобудування 
протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, 

але не пізніш як через три роки з дня його вчинення. 
 

13. У разі вчинення суб'єктами містобудування двох або 
більше правопорушень штрафи накладають за кожне 

вчинене правопорушення окремо.  

Стаття 3. Органи, уповноважені розглядати справи про 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності 
 
1. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, 

розглядаються: 
 

1) виконавчими органами з питань державного архітектурно-
будівельного контролю сільських, селищних, міських рад; 
 

2) структурними підрозділами з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій; 
 

3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду. 

 
Підпункт відсутній 
 

 

 
 

Стаття 3. Органи, уповноважені розглядати справи про 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності 
 
1. Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, 

розглядаються: 
 

1) виконавчими органами з питань державного архітектурно-
будівельного контролю сільських, селищних, міських рад; 
 

2) структурними підрозділами з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій; 
 

3) центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику з питань державного архітектурно-

будівельного контролю та нагляду; 

 
4) саморегулівні організації у сфері архітектурної 
діяльності, що об’єднують юридичних осіб (у разі, коли 

суб’єктами містобудування є члени таких організацій); 
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2. Накладати штраф в межах та відповідно до вимог, 

визначених Законом України "Про регулювання містобудівної 

діяльності", мають право від імені: 

 
1) органів державного архітектурно-будівельного контролю: 
керівники виконавчих органів з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, 
міських рад; 

 
керівники структурних підрозділів з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій; 

 
2) органів державного архітектурно-будівельного контролю 

та нагляду - головні інспектори будівельного нагляду в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і 

Севастополі. 

2. Накладати штраф в межах та відповідно до вимог, 

визначених Законом України "Про регулювання містобудівної 

діяльності", мають право від імені: 

 
1) органів державного архітектурно-будівельного контролю: 
керівники виконавчих органів з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, 
міських рад; 

 
керівники структурних підрозділів з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій; 

 
2) органів державного архітектурно-будівельного контролю 

та нагляду - головні інспектори будівельного нагляду в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і 

Севастополі; 
 

3) саморегулівних організацій у сфері архітектурної 
діяльності -  керівники структурних підрозділів, 

відповідальних за реалізацію делегованих 
повноважень у сфері містобудування та державного 
архітектурно-будівельного контролю. 

Стаття 4. Порядок накладення штрафів за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності 
 

1. Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності визначається Кабінетом Міністрів 
України. 
 

2. Постанови про накладення штрафів за правопорушення у 

сфері містобудівної діяльності, винесені посадовими 
особами, визначеними у частині другій статті 3 цього Закону, 

Стаття 4. Порядок накладення штрафів за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності 
 

1. Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності визначається Кабінетом Міністрів 
України. 
 

2. Постанови про накладення штрафів за правопорушення у 

сфері містобудівної діяльності, винесені особами, 
визначеними у частині другій статті 3 цього Закону, є 
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є виконавчими документами і підлягають виконанню в 

установленому законом порядку. 

 

3. Штраф підлягає сплаті у п'ятнадцятиденний строк з дня 
вручення або надіслання постанови. 
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує 

факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається 
органу, яким накладено штраф. 

 
У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник 

постанови надсилається органу державної виконавчої служби 
для виконання постанови в примусовому порядку. 

 
Не підлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до 

виконання протягом двох років з дня винесення. 

виконавчими документами і підлягають виконанню в 

установленому законом порядку. 

 

3. Штраф підлягає сплаті у п'ятнадцятиденний строк з дня 
вручення або надіслання постанови. 
Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує 

факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається 
органу або особі, яким накладено штраф. 

 
У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник 

постанови надсилається органу державної виконавчої 
служби для виконання постанови в примусовому порядку. 

 
Не підлягає виконанню постанова, яку не було звернуто до 

виконання протягом двох років з дня винесення. 
 

4. У разі накладення штрафів саморегулівними 
організаціями у сфері архітектурної діяльності 60 

відсотків суми штрафу зараховується на рахунок такої 
організації для забезпечення функціонування 

структурного підрозділу, відповідального за 
реалізацію делегованих повноважень у сфері 
містобудування та державного архітектурно-

будівельного контролю.  
 

 


