
Додаток 91  
до Порядку 

ЧЕК-ЛИСТ 
прийняття документів у центрі надання адміністративних послуг  
для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт  

для нового будівництва, реконструкції та капітального  
ремонту об’єкта будівництва 

Поряд-
ковий 
номер 

Назва документа 
Відмітка 

про 
наявність 

1. Заява про отримання дозволу  

2. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на  нерухоме 
майно щодо наявного права власності або землекористування 
земельною ділянкою (земельними ділянками) 

 

3. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, 
піддаються капітальному ремонту чи реставрації 

 

4. Оригінал нотаріально завіреної згоди власника (власників) будівлі 
(будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у 
разі здійснення не власником (власниками) будівлі (будівель) і 
інженерних споруд їх реконструкції, капітального ремонту 

 

5. Частина проектної документації у складі:  

 містобудівних умов і обмежень або листа уповноваженого органу 
містобудування та архітектури про те, що для проектування даного 
об’єкта будівництва містобудівні умови і обмеження не надаються 

 

 технічних умов щодо електропостачання або листа розробника 
проекту про відсутність потреби 

 

 технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа 
розробника проекту про відсутність потреби 

 

 технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника 
проекту про відсутність потреби 

 

 технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту 
про відсутність потреби 

 

 розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії 
складності 

 

 генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 
1:1000 

 



Поряд-
ковий 
номер 

Назва документа 
Відмітка 

про 
наявність 

 плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 
1:2000 

 

 планів поверхів, фасадів масштабом 1:50 або 1:100, або 1:200 (для 
будівель) 

 

6. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації  

7. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, 
наказ) замовника про затвердження проектної документації, 
завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника 

 

8. Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання 
будівельних робіт, завірена замовником 

 

9. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, 
наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, 
завірена замовником 

 

10. Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду 
та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, 
наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний 
нагляд, завірена замовником 

 

11. Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби)  

 

_______________________ 

(дата) 

 

__________________ 

(підпис) 

____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) посадової особи) 

{Порядок доповнено Додатком 91 згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2020} 




