
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки 
(назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Рівненської міської ради 
Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1. 

Найменування органу, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення: центру 

надання адміністративних послуг 

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному 

2. Місцезнаходження:  33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2 

3. Інформація щодо режиму роботи:  

Понеділок, середа, четвер: 9:00 – 18:00 

Вівторок: 9:00 – 20:00 

П’ятниця, субота: 9:00 – 16:00 

Без обідньої перерви 

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні 

4. 
Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт:  

тел.: (0362) 40-00-43 

e-mail: cnap.rivne@ukr.net 
www.cnaprv.gov.ua 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

5. 
Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Управління містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Рівненської міської ради 

6. Місцезнаходження:  33028, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6 

7. Інформація щодо режиму роботи:  

Понеділок - четвер: 8:00 – 17:15 

П’ятниця: 8:00 – 16:00 

Обідня перерва: 13:00 – 14:00 

Субота, неділя: вихідний 

8. 
Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт:  

тел.: (0362) 62-04-11 
e-mail: umiarx@gmail.com 
www.arhrv.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

9. Закони України 
Статті 26-1, 27 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності” 

10.  Акти Кабінету Міністрів України 
Порядок ведення Єдиної державної електронної системи 

у сфері будівництва, що затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.06.2021  № 681 

11. 
Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки, що затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 05.07.2011  

№ 103 (далі — Порядок). 

12. Акти місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого 

Рішення Рівненської міської ради “Про затвердження 

Положення про Управління містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Рівненської міської 



самоврядування ради” № 3389 від 25.10.2013. 

Умови отримання адміністративної послуги 

13. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Заява замовника на видачу будівельного паспорта 

14. 

Перелік документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до них 

1. Заява на видачу будівельного паспорта за формою, 

наведеною у додатку 1 до цієї інформаційної картки; 

2. Копія документа, що засвідчує право власності або 

користування земельною ділянкою, або договір 

суперфіцію, або заповіту, у разі якщо речове право на 

земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно; 

3. Копія документа, що посвідчує право власності на 

об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній 

ділянці, у разі якщо право власності на об’єкт нерухомого 

майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно (у разі здійснення реконструкції, 

капітального ремонту); 

4. Згода співвласника (співвласників) нотаріально 

засвідчена) об’єкта нерухомого майна, розташованого на 

земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, 

капітального ремонту) (за умови перебування у спільній 

власності); 

5. Схема намірів забудови земельної ділянки (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), за формою, наведеною у додатку 2 

до Порядку; 

6. Проектна документація (за наявності); 

7. Згода співвласника (співвласників) нотаріально 

засвідчена) земельної ділянки на забудову (у разі 

розміщення нових об’єктів) (за умови перебування у 

спільній власності); 

8. Інформація про наявність у межах земельної ділянки 

режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та 

обмеження у використанні земельної ділянки у разі 

здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності). 

*Копії документів, що подаються для отримання 

будівельного паспорта, засвідчуються замовником (його 

представником). 

15. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Документи подаються з урахуванням вимог статті 26-1 

Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності” та Порядку ведення Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 

2021 року № 681 у паперовій формі особисто замовником 

або уповноваженим представником (в тому числі через 

центри надання адміністративних послуг) або поштовим 

відправленням з описом вкладення. 



16. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуг 
Безоплатно 

 У разі платності: 

16.1. 
Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 
- 

16.2. 
Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу 
- 

16.3. 
Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 
- 

17. 
Строк надання адміністративної 

послуги 
Протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та 

доданих документів на видачу будівельного паспорта. 

18. 

Перелік підстав для надання 

повідомлення про відмову в 

наданні будівельного паспорта 
 

1. Неподання повного пакета документів, визначених 

пунктом 2.1 або 2.2  розділу ІІ Порядку; 

2. Невідповідність намірів забудови земельної ділянки 

вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, 

будівельним нормам і правилам; 

3. Подання замовником заяви в довільній формі про 

відмову від отримання будівельного паспорта. 

19. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

1. Створення будівельний паспорта з використанням 

Реєстру будівельної діяльності у формі електронного 

документа з присвоєнням реєстраційного номера. 

*За зверненням заявника примірник будівельного паспорта 

може бути наданий у паперовій формі. 
2. Повідомлення про відмову в наданні будівельного 

паспорта з відповідним обґрунтуванням усіх підстав, з 

попереднім внесенням відповідного рішення до Реєстру 

будівельної діяльності Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва. 

20. 
Способи отримання результату 
 

Надання суб’єкту звернення результату здійснюється у 

спосіб, відповідно до якого подавалися такі документи. 

21. Додатки 
1. Бланк заяви; 
2. Схема намірів забудови земельної ділянки. 

 

 

 


