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Департамент надання
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Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській
області (далі - Департамент), розглянуто Ваше повідомлення про зміну даних у
зареєстрованому дозволі на початок виконання будівельних робіт від
03.10.2016 за № ІУ 114162772717.
За результатами розгляду, в межах наданих повноважень, повідомляємо
наступне.
Відповідно до ст. 37 Закону України «ГІро регулювання містобудівної
діяльності» та Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466
«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», зазначено що у
разі коли право на будівництво о б ’єкта передано іншому замовникові або
змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи
виконуються без залучення субпідрядників), чи змінено осіб, відповідальних за
проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців
робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його
уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни
відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю за
формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених у
встановленому порядку копій документів, що під тверджують зазначені зміни.
Продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про внесення
змін забороняється.
Д епартаментом було розглянуто Вашу заяву про внесення змін до дозволу
на початок виконання будівельних робіт від 03.10.2016 за № ІУ 114162772717
на «16-поверхові житлові будинки з приміщ еннями загального призначення

№ 1, №2, прибудований підземний гіаркінг №1 на 175 м/місця (І черга
будівництва); 16-поверхові житлові будинки з приміщеннями загального
призначення № 3, №4, прибудований підземний паркінг № 2 на 175 м/місць (II
черга будівництва); -16-поверховий житловий будинок з приміщеннями
загального призначення №5 (III черга будівництва) в с. Мізікевича, ж/м
"Дружний, масив № 10 ділянка № 10 на території Таїровської селищної ради
Овідіопольського району Одеської області; Одеська обл., Овідіопольський р-н,
с. Лиманка, житловий масив "Дружний" масив № 10, діл., 10» та для відповідно
розгляду та внесення до єдиного реєстру документів, що дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом о б ’єктів, відомостей про повернення на
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених
документів (далі - реєстр), просимо Вас надати засвідчених у встановленому
порядку копії документів, що підтверджують зміну черговості будівництва.
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