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РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

Дозвіл на проведення робіт на нам *ятках місцевого значення 
(крім пам ’яток археології), їх територіях та в зонах охорони 

Управління містобудування та архітектури Харківської обласної
А* •  •  • • •державної адміністрації

1. Найменування дозвільного центру, 
в якому здійснюється 
обслуговування суб’єктів 
господарювання

Єдиний дозвільний центр в м. Харков

2. Місцезнаходження дозвільного 
центру

61125, м. Харків, Червоношкільна 
набережна, 26

3. Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру

Понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та 
представника (-ів) місцевого 
дозвільного органу, відповідальних, 
за видачу документа дозвільного 
характеру:

тел. 700-36-50
Боярчук Світлана Віталіївна - 
начальник відділу охорони пам’яток 
архітектури
Конакова Олена Вікторівна -  головний 
спеціаліст відділу охорони пам’яток 
архітектури



5 Законодавчі та нормативно-правові 
акти, якими регламентується 
видача документа дозвільного 
характеру

5.1. Закони України (назва, частина, 
стаття)

Частина 1 статті 6 та частина 1 статті 26 
Закону України «Про охорону 
культурної спадщини»
Закон України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності»

5.2. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Пункти 7, 14, 15 Порядку визначення 
меж та режимів використання 
історичних ареалів населених місць, 
обмеження господарської діяльності на 
території історичних ареалів населених 
місць, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 
березня 2002 р. № 318 
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи 
щодо упорядкування видачі документів 
дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про 
затвердження форми заяви на 
одержання суб'єктом господарювання 
або уповноваженою ним особою 
документів дозвільного характеру»

5.3. Акти центральних органів 
виконавчої влади (назва, дата та 
номер, пункт)

Пункт 3.4.1.4. ДБН Б.2.2-2-2008 
«Склад, зміст, порядок розроблення, 
погодження та затвердження науково- 
проектної документації щодо 
визначення меж та режимів 
використання зон охорони пам’яток 
архітектури та містобудування»

Пункт 6.1. ДБН А.2.2 -6-2008 
«Склад, зміст, порядок розроблення, 
погодження і затвердження науково- 
проектної документації для реставрації 
об'єктів нерухомої культурної 
спадщини»

6. Акти місцевих органів виконавчої 
влади / органів місцевого 
самоврядування (назва, дата та 
номер, пункт)

Підпункт 40 пункту 4 Положення про 
управління містобудування та 
архітектури Харківської обласної 
державної адміністрації, затверджене 
розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 30 липня 
2010 р. № 412 (зі змінами).



7. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
документа дозвільного характеру
постанова Кабінету Міністрів України 
від 7 грудня 2005 р. № 1176

1. заява за встановленою формою

ДБН А.2.2 -6-2008 «Склад, зміст, 
порядок розроблення, погодження і 
затвердження науково-проектної 
документації для реставрації об'єктів 
нерухомої культурної спадщини»

2. Реставраційне завдання на розробку 
науково-проектної документації (за 
виключенням поточного ремонту)
3. Науково-проектна або проектна 
документація на проведення робіт на 
пам’ятках в обсязі, що передбачений 
ДБН А.2.2-6-2008 і Реставраційним 
завданням (оригінал та копія).

8. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

Безоплатно.

У разі платності:

8.1. Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

8.2. Розмір плати

8.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати

9. Строк, протягом якого видається 
документ дозвільного характеру
Частина 2 статті 6-1 Закону України 

«Про охорону культурної спадщини»

Протягом одного місяця з дня подання 
фізичною чи юридичною особою 
відповідних документів.

10. Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні документа 
дозвільного характеру
Частина 1 статті ЗО Закону України 
«Про охорону культурної спадщини»

Пункт 5 статті 4-1 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»

1. У разі, якщо запропоновані проектні 
рішення порушують вимоги діючого 
законодавства, державних стандартів, 
норм і правил у сфері охорони 
культурної спадщини.
2. Подання суб’єктом господарювання 
неповного пакета документів, 
необхідних для одержання документа 
дозвільного характеру, згідно із 
встановленим вичерпним переліком.
3. Виявлення в документах, поданих 
суб’єктом господарювання, 
недостовірних відомостей.
4. Негативний висновок за результатами 
проведених експертиз та обстежень або 
інших наукових і технічних оцінок, 
необхідних для видачі документа 
дозвільного характеру.



11. Строк дії документа дозвільного 
характеру (необмеженість строку
дії)

12. Необхідність у проведенні 
експертизи (обстеження) об’єкта, на 
який видається документ 
дозвільного характеру

13. Платність (безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження)
У разі платності:

13.1. Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

13.2. Розмір плати проведення 
експертизи (обстеження)

13.3. Розрахункові рахунки для внесення 
плати

14. Необхідність отримання 
обов’язкових погоджень, 
передбачених чинним 
законодавством, для отримання 
документу дозвільного характеру

14.1 Погодження матеріалів для 
отримання дозволу
Найменування органу , що погоджує 
документи дозвільного характеру
Підстава (Закон, постанова, наказ,
ІН ІП .)


