
 

Згідно з нормами ISO 9001:2008 

 

Версія № __1___ 

Інтернет 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Присвоєння адреси об'єкту будівництва після отримання  

права на виконання будівельних робіт  

 

 

1. Місце подання документів 

вул. Київський Шлях, 73 міста Борисполя Київської області  

приміщення управління містобудування та архітектури (приймальня) 

2. Інформація щодо режиму роботи управління містобудування та архітектури 

Понеділок – четвер: з 08.00 до 17.15,  

П’ятниця: з 08.00 до 16.00  Обідня перерва з 13.00 до 14.00 

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Бориспільської міської ради  

Тел.: (04595) 6-12-23 

Електронна адреса  borarhitect@i.ua 

4. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги та підстави для 

отримання адміністративної послуги 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»                  

«Про містобудівний кадастр», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Постанова КМУ від 25.12.2015 р. № 1127  "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень" (із змінами) 

5. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги 

до них 

1. Заява – формуляр 1  

2. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій 

споруджується об’єкт нерухомого майна. 

3. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта на підставі проектної документації на 

будівництво) 

4. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт(повідомлення) – якщо відомості про такий 

документ не внесені до електронної системи/єдиного реєстру документів, що дають право на виконання 

підготовчих  та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, 

відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених 

документів 

5. Копія документа, що засвідчує особу заявника. 

6. Копія документа, що засвідчує повноваження представника. 

  Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, засвідчуються замовником 

будівництва (його представником) 

6. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 

в паперовій формі або поштовим відправленням з описом вкладення; 

- в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з 

електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання послуги. 

    Виключно в електронній формі подаються документи щодо об'єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. 

7. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги 

Безоплатно 

8. Строк надання адміністративної послуги 

Документи розглядаються протягом 5 робочих днів з дня їх надходження 

9. Результат надання адміністративної послуги 

наказ про присвоєння адреси/відмова в присвоєнні адреси 

10. Способи отримання відповіді (результату)  
Особисто або через його представника 

 

 



 

 

Начальнику управління  

містобудування та архітектури 

________________________________ 

________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові заявника 

________________________________ 
адреса 

________________________________ 

телефон_________________________ 

 
ЗАЯВА 

(про присвоєння адреси об'єкту будівництва після отримання  

права на виконання будівельних робіт) 

 

        Прошу присвоїти (змінити) адресу об’єкту будівництва______________________  

________________________________________________________________________________________________________________   

                                                                 (найменування об'єкта будівництва) 

по вул. _______________________________у _______________________________ 

До заяви додаються:   

1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, 

на якій споруджується об’єкт нерухомого майна. 

2. Генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта на підставі 

проектної документації на будівництво). 

3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт (повідомлення), – якщо 

відомості про такий документ не внесені до електронної системи/єдиного реєстру 

документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують 

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на 

доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів. 

4. Копія документа, що засвідчує особу заявника. 

5. Копія документа, що засвідчує повноваження представника. 

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, 

засвідчуються замовником будівництва (його представником). 

 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його 

особу відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус”. 

 

У разі подання документів представником замовника будівництва додатково 

пред’являється документ, що засвідчує його повноваження. 

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 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

