
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України «Про затвердження Змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»  
 

Зміст (положення) норми чинного акту Зміст відповідного положення (норми) проекту акту 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений наказом Міністерства  регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103   

 

1.2. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки    

(далі – будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних 

та архітектурних вимог до розміщення і будівництва 

індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного 

будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з 

площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, 

споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою 

та озеленення на земельній ділянці. 

 

1.3. Параметри забудови визначаються з 

урахуванням державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 

«Житлові будинки. Основні положення», ДБН Б.2.2-12:2018 

«Планування і забудова територій». 

 

 

 

1.6. Для об'єктів будівництва, на які надається будівельний 

паспорт, розроблення проекту будівництва здійснюється 

виключно за бажанням замовника. 

 

 

 

 

 

1.2. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки  

(далі – будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних 

та архітектурних вимог до розміщення і будівництва 

індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, 

дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування 

мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, 

господарських будівель і споруд, гаражів, елементів 

благоустрою та озеленення земельної ділянки. 

 

1.3. Параметри забудови визначаються з урахуванням 

державних будівельних норм у сфері проектування нових і 

реконструкції житлових будинків та у сфері планування і 

забудови територій населених пунктів та міжселенних 

територій на державному, регіональному та місцевому 

рівнях. 

 

1.6. Для об'єктів будівництва, на які надається 

будівельний паспорт, розроблення проекту будівництва 

здійснюється виключно за бажанням замовника. 

За недостовірність даних, помилок/похибок, 

допущених у підготовці графічних матеріалів, та 

порушення вимог законодавства, що виникли внаслідок 

даних, помилок /похибок, або відсутності графічних 



 
 

 

 

2.1. Видача будівельного паспорта здійснюється 

уповноваженим органом містобудування та архітектури 

безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг 

та/або через Єдиний державний портал адміністративних 

послуг. Будівельний паспорт надається уповноваженим 

органом містобудування та архітектури на безоплатній основі 

протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета 

документів, до якого входять: 

 

заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника 

на обробку персональних даних за формою, наведеною у 

додатку 1 до цього Порядку; 

 

засвідчена в установленому порядку копія документа, що 

засвідчує право власності або користування земельною 

ділянкою, або договір суперфіцію; 

 

ескізні наміри забудови (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); 

 

проект будівництва (за наявності); 

 

засвідчена в установленому порядку згода співвласників 

матеріалів, є відповідальним замовник. 

 

2.1. Видача будівельного паспорта здійснюється 

уповноваженим органом містобудування та архітектури 

безпосередньо, через центри надання адміністративних 

послуг та/або через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг. Будівельний паспорт надається 

уповноваженим органом містобудування та архітектури на 

безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня 

надходження пакета документів, до якого входять: 

 

заява на видачу будівельного паспорта зі згодою 

замовника на обробку персональних даних за формою, 

наведеною у додатку 1 до цього Порядку; 

 

копія документа, що засвідчує право власності або 

користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію; 

 

 

схема забудови земельної ділянки, наведена у додатку 3 

до цього Порядку; 

 

 

 

 

 

 

проект будівництва (за наявності); 

 

згода співвласників земельної ділянки (житлового 



 
 

земельної ділянки (житлового будинку) на забудову. 

 

 

 

 

 

2.2. У разі зміни намірів забудови земельної ділянки 

(розміщення нових або реконструкція існуючих об’єктів), 

реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів, 

до будівельного паспорта можуть вноситись зміни. 

 

 

Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється 

відповідним уповноваженим органом містобудування та 

архітектури у порядку та на умовах, визначених для його 

отримання, протягом десяти робочих днів з дня надходження 

пакета документів, до якого входять: 

 

заява на внесення змін до будівельного паспорта за 

формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку; 

 

примірник будівельного паспорта замовника; 

 

ескізні наміри змін (місце 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. 

 

будинку) на забудову. 

 

копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, 

або згода його власника (у разі здійснення реконструкції). 

 

2.2. У разі зміни намірів забудови земельної ділянки 

(розміщення нових або реконструкція існуючих об’єктів), 

реалізація яких не перевищує граничнодопустимих 

параметрів, до будівельного паспорта можуть вноситись 

зміни. 

 

Внесення змін до будівельного паспорта здійснюється 

відповідним уповноваженим органом містобудування та 

архітектури у порядку та на умовах, визначених для його 

отримання, протягом десяти робочих днів з дня надходження 

пакета документів, до якого входять: 

 

заява на внесення змін до будівельного паспорта за 

формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку; 

 

примірник будівельного паспорта замовника; 

 

схема забудови земельної ділянки, наведена у додатку 3 

до цього Порядку; 

 

 

згода співвласників земельної ділянки (житлового 

будинку) на забудову. 

 



 
 

2.3. Уповноважений орган містобудування та архітектури 

на підставі отриманих документів визначає відповідність 

намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної 

містобудівної документації на місцевому рівні, планувальним 

рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, 

державним будівельним нормам, стандартам і правилам. 

 

2.4. Пакет документів для видачі будівельного паспорта або 

внесення змін до нього повертається уповноваженим органом 

містобудування та архітектури замовнику з таких підстав: 

 

 

неподання повного пакета документів, визначених пунктом 

2.1 або 2.2 цього розділу; 

 

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. 

 

2.11. Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва 

готується уповноваженим органом містобудування і 

архітектури як рекомендаційний перелік положень 

нормативно-правових актів, будівельних норм та правил для 

застосування в умовах існуючої містобудівної ситуації. 

 

 

 

 

2.3. Уповноважений орган містобудування та архітектури 

на підставі отриманих документів визначає відповідність 

намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної 

містобудівної документації на місцевому рівні, планувальним 

рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, 

будівельним нормам, стандартам і правилам. 

 

2.4. Пакет документів для видачі будівельного паспорта 

або внесення змін до нього повертається уповноваженим 

органом містобудування та архітектури замовнику з таких 

підстав: 

 

неподання повного пакета документів, визначених 

пунктом 2.1 або 2.2 цього розділу; 

 

невідповідність намірів забудови земельної ділянки 

вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, 

планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних 

товариств, будівельним нормам, стандартам і правилам. 

 

 

2.11. Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва 

готується уповноваженим органом містобудування та 

архітектури як рекомендаційний перелік положень 

нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів і 

правил для застосування в умовах існуючої містобудівної 

ситуації. 

 

 

 



 
 

Додаток 2  

до Порядку видачі 

будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ 

 

_____________________________________________________  
(назва об'єкта будівництва) 

 

___________________________________________________ 
(місцезнаходження земельної ділянки) 

 
 

 

 

Документ, що засвідчує право власності або 

користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію 

____________________________________ 

Замовник 

_____________________________________________________ 
(паспортні дані та контактна інформація) 

 

Примірник № 

*________________________________________________ 

 

Реєстраційний № 

______________________________________________ 

 

Реєстраційний № містобудівного кадастру___________ 
                                                                                     (у разі створення) 

 

Додаток 2  

до Порядку видачі 

будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ 

 

_____________________________________________________  
 (назва об'єкта будівництва) 

 

_____________________________________________________ 
(місцезнаходження земельної ділянки /адреса об’єкта будівництва, присвоєна об’єкту нового 

будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва 

та об’єктам нерухомого майна з зазначенням відомостей про дату та номер рішення уповноваженого 

органу з присвоєння адреси про присвоєння адреси об’єкту будівництва та найменування такого 

органу) 

 

 

Документ, що засвідчує право власності або 

користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію 

____________________________________ 

Замовник 

_____________________________________________________ 
(паспортні дані та контактна інформація) 

 

Примірник № 

*________________________________________________ 

 

Реєстраційний № 

______________________________________________ 

 

Реєстраційний № містобудівного кадастру___________ 
                                                                                     (у разі створення) 

 



 
 

Будівельний паспорт виданий  

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
   (найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури) 

 

 _____________        ______________     ___________________  
           (посада)                                      (підпис)                                               (прізвище, ініціали)   

 

М.П.   

 

Дата видачі ____  ____________ 20____ року  

* Будівельний паспорт складається у двох примірниках. 

Перший примірник надається забудовнику, другий 

примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого 

органу містобудування та архітектури, який видав 

будівельний паспорт. 

 
 

Будівельний паспорт виданий  

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
   (найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури) 

 

 _____________        ______________     ___________________  
           (посада)                                      (підпис)                                               (прізвище, ініціали)   

 

М.П.   

 

Дата видачі ____  ____________ 20____ року  

* Будівельний паспорт складається у двох примірниках. 

Перший примірник надається забудовнику, другий 

примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого 

органу містобудування та архітектури, який видав 

будівельний паспорт. 

 
 

 

 

Директор Департаменту містобудування,  

архітектури та планування територій                                                                                                                            С. БІЛОУС 

 


