

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, головний архітектор області

 _______________М.С. Рабінович
   МП

 «____» «__________» 2013 р.



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ


Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
(внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки)


1.
Орган, що надає адміністративну послугу 
Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації
61002, м. Харків, вул. Сумська, 76
Телефон для консультацій 700-36-53
Адреса електронної пошти: uprmarx@kharkivoda.gov.ua
2.
Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги 

Частина 3 статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 №103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.02.2013 №66).
3.
Категорія замовників послуги, перелік підстав для отримання послуги та інші специфічні умови отримання послуги

   Фізичні та юридичні особи.
4.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
неподання повного пакета документів;
невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
5.
Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них
Видача будівельного паспорта:
- заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних;
- засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
- ескізні наміри забудови (виконуються у довільній графічній та текстовій формі і містять інформацію щодо місця 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);
- проект будівництва (за наявності);
- засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі необхідності).
Внесення змін до будівельного паспорта:
заява на внесення змін до будівельного паспорта;
примірник будівельного паспорта замовника;
ескізні наміри змін (виконуються у довільній графічній та текстовій формі і містять інформацію щодо місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо);
засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі необхідності).
6.
Строк надання адміністративної послуги (вказати термін отримання документа, що є результатом послуги та  нормативно-правовий акт, що регулює цей термін)
Протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви та пакета документів, згідно зі статтею 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
   7.
Опис результату, який повинен отримати одержувач

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
Лист про відмову у видачі будівельного паспорту забудови земельної ділянки або внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
8.
Термін дії результату адміністративної послуги
Необмежений термін дії
9.
Безоплатність або платність адміністративної послуги 
Безоплатно
10.
Місце надання адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг                 м. Харкова
61125, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26
11.
Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Позачергово
12.
Можливі способи отримання відповіді (результату)
Будівельний паспорт забудови земельної ділянки отримуються Центрі надання адміністративних послуг  м. Харкова особисто заявником або  уповноваженою ним особою. 
13.
Зразок Заяви на отримання послуги
Директору Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, головному архітектору області 
Рабіновичу М.С.
_____________________
       (ПІБ заявника)
Паспорт: серія _____ № ______
Адреса реєстрації:___________
___________________________

ЗАЯВА
на видачу будівельного паспорта
(внесення змін до будівельного паспорта)

Прошу видати (внести зміни в) будівельний 
паспорт забудови земельної ділянки загальною 
площею _______ га, посвідченої _____________
_________________________________________
 (документ, що посвідчує право власності або користування земельною 
                                 ділянкою, або договір суперфіцію)
яка розташована ____________________________________________________
__________________________________________________________________.
                             (місцезнаходження земельної ділянки)

До заяви додається:   _______________________
                                     _______________________
                                     (згідно із пунктами 2.1, 2.2 розділу ІІ  
                                                                Порядку видачі будівельного 
                                                          паспорта забудови земельної ділянки)

При цьому даю згоду відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних» 
на обробку моїх особистих персональних 
даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з 
метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної 
та іншої інформації з питань діяльності 
уповноваженого органу містобудування і 
архітектури.


___________________                ______________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)                                                 (підпис)
____ ___________ 20___ року 


