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                 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №  07-04 

адміністративної послуги 

 

«Надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки» 

 
Сектор містобудування та архітектури Васильківської 

райдержадміністрації       

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
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Місцезнаходження суб’єкта  

надання  адміністративної 

послуги 
 
 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області:   

52600, Дніпропетровська область, Васильківський 

район, сел. Васильківка, вул. Соборна, буд.27-Б 

     Віддалені робочі  місця: 

1) 52610,Дніпропетровська обл.,Васильківський р-н, 

с.Великоолександрівка,вул.Центральна,32. 

2) 52630,Дніпропетровська обл.,Васильківський  р-н, 

сел.Письменне,вул.Гагаріна,11 

   52600,Дніпропетровська область, 

Васильківський район, сел. Васильківка, вул. 

Соборна, буд.27-Б 
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Інформація  щодо режиму 

роботи  суб’єкта  надання  

адміністративних послуг 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області 

Понеділок,Вівторок,Четвер з 8.00 до 17.00 

Середа з 8.00 до 20.00 

П’ятниця  з 8.00 до 16.00 

Субота,неділя-вихідні 

Віддалені робочі місця: 
Понеділок,Вівторок,Середа,Четвер з 8.00 до 17.00 

П’ятниця  з 8.00 до 16.00 
Без перерв та вихідних 

 



3 Телефон/факс (довідки) 

Адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних   послуг  виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області 

Електронна     пошта:  adminvasilkovka@ukr.net 

Тел.0960568816 

 
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

 

4 Закони України  Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» 

5 Акти Кабінету Мінстрів України Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства  №109 від 

07.07.2011року « Про затвердження Порядку   надання 

містобудівних умов та обмежень  забудови земельної 

ділянки, їх склад та зміст» 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

 

7 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

- 

 

Умови отримання адміністративної послуги 
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Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Пакет необхідних документів для отримання 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної 

ділянки 

9 Вичерпний перелік документів, 

необхідних для надання 

адміністративної послуги 

-заява на видачу містобудівних умов та обмежень зі 

згодою замовника на обробку персональних даних ; 

 - засвідчена в  установленому порядку копія документа 

про право власності (користування) земельною 

ділянкою; 

- ситуаційний план   (схема)  щодо  місцезнаходження  

земельної ділянки (у довільній формі); 

 -викопіювання з топографо-геодезичного плану  

М 1:2000; 

 -  кадастрова довідка  з   містобудівного   кадастру   (у   

рзі наявності); 

-черговий кадастровий план (витяг із земельного 

кадастру -  за умови відсутності містобудівного 

кадастру); 
-  фотофіксація земельної ділянки (з оточенням); 

 - містобудівний розрахунок  з  техніко-економічними 

показниками запланованого об'єкта будівництва.  

10 Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

Особисто або поштою 

11 Платність (безоплатність) надання 

послуги 

Безоплатно 

12 Строк надання адміністративної 

послуги 

 10 днів з дня подачі пакету документів 

mailto:adminvasilkovka@ukr.net
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13 Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги  

 Неподання повного пакета документів, зазначених в п.8; 

Невідповідність намірів забудови земельної ділянки 

вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, 

детальним планам території, планувальним рішенням , 

державним будівельним нормам, стандартам і правилам. 

 

14 Результат надання адміністративної 

послуги 

1. Видача містобудівних умов та обмежень на забудову 

земельної ділянки;  

2. Відмова у видачі містобудівних умов та обмежень на 

забудову земельної ділянки;  

 

15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Зідно з поданою заявою особисто заявнику або його 

представнику  видається містобудівні умови та 

обмеження на забудову земельної ділянки;  

 

16  Примітка -- 

 

  


