
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Звіт про роботу управління державного  

архітектурно-будівельного контролю  

за 2019 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу (назва 

структурного підрозділу) за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу управління державного архітектурно-будівельного 

контролю за 2019 рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 

 Міський голова                                                                     Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     

 

 



           Звіт  

            про роботу управління державного архітектурно-будівельного 

                                        контролю за 2019 рік 

 

 Управлінням ДАБК прийнято і розглянуто 570 звернень громадян та 

юридичних осіб та надано відповіді на 59 інформаційних запитів. 

Спеціалістами управління ДАБК з 02.01.2019р. по 28.12.2019р. на об’єктах 

будівництва проводилось 345 перевірок, з яких 21 планові.  

За результатами перевірок на 110 об’єктах будівництва виявлено 

порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. 

Відповідальним особам за вчинені правопорушення видано протоколи про 

адміністративне правопорушення, приписи про зупинення будівельних робіт та 

приписи про усунення вимог законодавства. За вчинені правопорушення 

відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, про що за 

звітний період було складено 131 постанова. 

 Спеціалістами управління ДАБК зареєстровано: 

- 28 повідомлень про початок виконання підготовчих робіт; 

- 341 повідомлень про початок виконання будівельних робіт; 

- 212 декларацій про готовність об'єкта до експлуатації; 

- 34 відмов у реєстрації декларацій про готовність об'єкта до 

експлуатації; 

- 124 декларацій про готовність до експлуатації самочинно збудованого 

об’єкта; 

- 40 відмов у реєстрації декларацій про готовність до експлуатації 

самочинно збудованого об’єкта; 

- 42 дозволів на виконання будівельних робіт; 

- 19 відмов у видачі дозволу на виконання будівельних робіт; 

- 29 сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації; 

- 10 відмов у видачі сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації. 

 Управлінням ДАБК за 2019 рік скасовано 37 дозвільних документів, що 

дають право на виконання будівельних робіт. 

 Управлінням ДАБК за 2019 рік складено постанов на суму 1 337 607 грн., 

з якої сплачено 1 146 515 грн. та видано сертифікатів на суму 265 608,6 грн., з 

якої сплачено 210 486,80 грн. В загальному управлінням нараховано коштів 

сумою на 

1 603 215,60 грн., з яких сплачено 1 357 001,8 грн., які перераховуються до 

міського бюджету.  

 Управлінням ДАБК разом з управлінням містобудування та архітектури 

проведено три пресконференції, а саме: самовільне будівництво по вулиці 

Підградській, 40, який розташований в охоронній зоні пам’ятки національного 

значення «Замок-фортеця»; будівництво торгового центру по площі Поштовій, 

4а та будівництво в центральній частині міста «Малий Галагов» - вул. 

Довженка, 5, вулиця Бращайків, 7 та вул. Володимира Гошовського, 4 

(Боженка). 



 Управлінням ДАБК подано 4 справи до управління правого 

забезпечення щодо знесення самовільного будівництва: будівництво торгового 

центру та двох житлових будинків гостинного типу по вул. 8 Березня, 48а, 

будівництво торгово-офісного центру по вул. Підградській, 40, капітальний 

ремонт дворівневих квартир по вул. Довженка,5, будівництво тимчасової 

споруди по вул. Перемоги-Бабяка. 

 

Начальник управління державного 

архітектурно-будівельного контролю 
                                        

                      
                   Олександра ЗОТОВА 

  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


