До ____________ адміністративного ________________
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Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі відомі

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання нечинним припису
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_______________ року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю
у ___________ області винесено припис № ________ від ___________ року про усунення
порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм,
державних стандартів і правил. Припис винесено за результатами перевірки здійснення
будівельних робіт Позивачем по ____________________. Відповідачем винесено припис
про демонтаж будівлі без з’ясування наявності або відсутності фактичних порушень
будівельних норм, встановлено наявність небезпеки експлуатації будівлі лише на підставі
припущень та не з’ясовано можливості іншим чином (окрім знесення) усунути
порушення.
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Відповідно до пункту 1 частини першої ст. 34 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після
направлення замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань
державного архітектурно-будівельного контролю ‒ щодо об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації
про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання
будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
містобудування. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та
порядок його подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.
Відповідно до абзаців другого, третього, сьомого ст. 5 Закону України «Про основи
містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:
розміщення і будівництво об’єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку
містобудівної документації та проектів цих об’єктів; раціональне використання земель та
територій для містобудівних потреб, підвищення ефективності забудови та іншого
використання земельних ділянок; інформування через засоби масової інформації громадян
про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих
містобудівних об’єктів.
Частиною першою ст. 38 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» передбачено, що у разі виявлення факту самочинного будівництва об’єкта,

IL

AW

U

.U

A

IL

AW

U

.U

A

IL
AW
U
.U
A

перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту або усунення
порушень законних прав та інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є
неможливою, посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю
видає особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення порушень
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних
стандартів і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису.
Згідно з пунктом 3 частини четвертої ст. 41 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» посадові особи інспекцій державного архітектурнобудівельного контролю під час перевірки мають право видавати обов’язкові для
виконання приписи щодо:

