
БУД ІВЕЛЬНА АМ НІСТІЯ  2018—2019 

(спрощений порядок введення в експлуатацію носить безстроковий 

характер) 

 

 31 серпня 2018 року набрав чинності Наказ Мінрегіону 03.07.2018 року 

№158 «Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і 

прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, 

садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, 

будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками 

(СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення 

без дозвільного документа на виконання будівельних робіт». 

 Вказаний Наказ встановлює процедури та умови прийняття в 

експлуатацію збудованих без дозвільного документа на виконання 

будівельних робіт індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і 

споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1). 

 Тепер громадяни можуть у спрощеному порядку ввести в 

експлуатацію, зокрема, збудовані (без оформлення дозвільних документів) у 

період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) 

житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 

квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди 

загальною площею до 300 квадратних метрів, за умови, що вони збудовані на 

земельній ділянці відповідного цільового призначення. 

 З 18 січня 2019 року не потрібно отримувати в органах містобудування 

та архітектури довідки щодо відповідності місця розташування об’єкта 

вимогам державних будівельних норм! 

«Будівельна амністія» 2018 року стане у нагоді тим, хто хотів, але не зміг 

оформити дозвільні документи на будівництво у зв’язку з відсутністю в 

населеному пунктів затвердженої містобудівної документації (генерального 

плану населеного пункту та/або детального плану території (ДПТ)). 

 Відсутність зазначеної документації або скасування затверджених 

генпланів та ДПТ, згідно Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки (Наказ Мінрегіону від 05.07.2011 року №103) було та є 

підставою для відмови у видачі особі будівельного паспорту забудови 

земельної ділянки, який є необхідним для подання повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт (те саме стосується, і відмови у видачі 

містобудівних умов (МУОЗЗД)). 
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 Разом із тим, відсутність містобудівної документації населеного пункту 

та/або детального плану території не є перешкодою для введення об’єктів в 

експлуатацію, на які розповсюджуються положення пункту 9 розділу V 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
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