


Напрямки діяльності  

Виконання дозвільних та 
реєстраційних функцій; 

Інспекційна робота 



Показники дозвільної роботи за 2018 рік 

 № Назва документа Розглянуто Позитивно Відмовлено у 

зв’язку з 

недоліками 

1. повідомлення про початок 

виконання будівельних робіт 

(СС1) 

741 419 322 

2. Декларації про готовність об'єкта 

до експлуатації (СС1) 
674 324 350 

3. Дозволи на виконання 

будівельних робіт (СС2) 
322 194 128 

4. Сертифікати (СС2) 193 124 69 

5. Внесення змін до дозволів про 

початок виконання будівельних 

робіт  

28 20 8 

Всього: 1958 1081 877 
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ДОЗВІЛЬНА  РОБОТА   

розглянуто позитивно відмовлено 



Порівняльний аналіз  виконання дозвільних та реєстраційних 

функцій Інспекції ДАБК у м. Львові за 2016, 2017 та 2018 роки
       

    Зареєстровані повідомлення/декларації про 

початок виконання будівельних робіт (СС1)  

Разом 
зареєстрова

них 

розглянуто позитивно 

2 628 
з 29.04.2016 2127 1319 

2017 1055 890 

2018 741 419 

Видані дозволи на виконання будівельних 

робіт СС2 

Разом 
виданих 

розглянуто позитивно 

510 
з 29.04.2016 108 70 

2017 572 246 

2018 332 194 

Разом 

зареєстро

ваних

розглянуто

з 29.04.2016 826

2017 7321

2018 674

395

3 460

324

Зареєстровані декларації про готовність 

об'єкта до експлуатації (СС1) 

позитивно

4 179
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ДОЗВОЛИ НА ВИКОНАННЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ СС2  

розглянуто позитивно 

Разом 

виданих

розглянуто

з 29.04.2016 34

2017 274

2018 193

Видані сертифікати СС2

позитивно

28718

145

124



Основними порушеннями  вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, що виявлялися під час проведення 

перевірок об’єктів будівництва, є: 

передача замовнику проектної документації 

для виконання будівельних робіт на об'єкті 

будівництва,  розробленої з порушенням   вимог   

законодавства,   містобудівної  документації, 

вихідних   даних   для   проектування   об'єктів   

містобудування, будівельних  норм,  державних 

стандартів і правил, у тому числі за 

нестворення   безперешкодного  життєвого  

середовища  для  осіб  з обмеженими  

фізичними  можливостями  та  інших  

маломобільних груп населення,   незабезпечення   

приладами  обліку  води  і  теплової енергії,  а  

також за заниження класу наслідків 

(відповідальності) об'єкта  будівництва 

виконання будівельних робіт з 
порушенням вимог законодавства, 

будівельних норм, державних 
стандартів і правил, затверджених 

проектних рішень 

виконання будівельних робіт без 

отримання у встановленому законом 

порядку права на виконання будівельних 

робіт 

недопущення посадових осіб 

Інспекції до об’єктів 

будівництва для проведення 

перевірок 



Аналіз інспекційної роботи за 2018 рік 

№ Всього за 2018 рік 

1. Кількість винесених постанов 225 

По багатоквартирних будинках 73 

2. Кількість винесених приписів 252 

22 

14 

25 

19 

13 13 

23 

19 

15 

18 

20 

24 

16 

7 

20 

8 

12 

6 

20 

11 

6 

16 

14 
13 

винесених виконаних 



Аналіз здійсненних заходів державного архітектурно-
будівельного контролю Інспекцією ДАБК у м. Львові за 2016, 

2017 та 2018 роки 

Разом

з 29.04.2016

2017

2018

Кількість проведених 

планових/позапланових перевірок

603

890

650

2170

Разом

з 29.04.2016

2017

2018

Кількість виданих приписів 

311

310

252

873

Разом

з 

29.04.2016

2017

2018

Кількість винесених постанов

316
877336

225



Надходження до бюджету за результатами 
діяльності Інспекції за 2018 рік 

65% 

35% 

Сума штрафів 

накладено  стягнуто 

Надхоження до бюджету оплати за сертифікати 

1 057 532 

Сума штрафів 

накладено стягнуто 

13 434 024 7 197 427 



Аналіз надходжень до місцевого бюджету за 
2016, 2017 та 2018 роки 

Разом надійшло 

до бюджету

накладено

з 29.04.2016 7 500 000

2017 13 800 000

2018 13 434 024

Суми штрафів

надійшло до бюджету

19 097 4272 900 000

9 000 000

7 197 427



 
Об’єкти незаконного будівництва 

Будівництво багатоквартирного житлового будинку із 
вбудовано-прибудованими приміщення по вул. На Нивах  

   Об’єкт збудований без 
відповідного документа,  
що дає право на 
виконання будівельних 
робіт, без належним 
чином розробленого та 
затвердженого проекту 
на будівництво, а також 
із порушенням 
державних будівельних 
норм. 
 



Багатоквартирний житловий будинок, що 
розташований на вул. Уманська, 4 у м. Львові 

   Будівельні роботи здійснюються без 
отримання вихідних даних - 
містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки, відсутні 
документи на право землекористування, 
без належним чином розробленого та 
затвердженого проекту на будівництво, 
а також без відповідних документів, які 
дають право виконувати будівельні 
роботи. 

   04.01.2019 Львівським окружним 
адміністративним судом відкрито 
провадження у справі за позовом 
Інспекції ДАБК у м. Львові до ОК 
«Престиж Умань» про знесення 
самочинно збудованого об’єкта 
будівництва. 

 

Замовник будівництва: Обслуговуючий кооператив «Престиж Умань» 



Багатоквартирний житловий будинок, що 
розташований на вул. Варшавська, 22 у м. 

Львові 
замовник будівництва: Громадська організація «Наше ідеальне 

місто» 
    Будівельні роботи здійснюються 

без отримання вихідних даних - 

містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки, 

відсутні документи на право 

землекористування, без належним 

чином розробленого та 

затвердженого проекту на 

будівництво, а також без 

відповідних документів, які дають 

право виконувати будівельні 

роботи. 

     04.01.2019 Львівським 

окружним адміністративним 

судом відкрито провадження у 

справі за позовом Інспекції ДАБК 

у м. Львові до ОК «Престиж 

Умань» про знесення самочинно 

збудованого об’єкта будівництва. 



Будівництво багатоквартирного житлового 

будинку на вул. Варшавській, 54 у м. Львові 
Замовник будівництва: Обслуговуючий кооператив «Вілла 

Варшава» 

   Будівельні роботи 

здійснюються без отримання 

вихідних даних - 

містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної 

ділянки, без належним чином 

розробленого та 

затвердженого проекту на 

будівництво, а також без 

відповідних документів, які 

дають право виконувати 

будівельні роботи. 

 
 



Знесення самочинно збудованих об’єктів 

   18 грудня 2018 року, Восьмий апеляційний адміністративний 

суд прийняв остаточне рішення у справі за позовом Інспекції 

ДАБК у м. Львові до ТОВ «Лідер Моноліт» про знесення 

самочинної забудови — багатоквартирного житлового будинку із 

офісним приміщеннями на першому рівні по вул. Личаківській, 

259 у м. Львові. Станом на сьогодні відкрито виконавче 

провадження за вищевказаним рішенням. 



 Також, Львівським окружним адміністративним судом задоволено 

позовну заяву Інспекції ДАБК у м. Львові до ТОВ «Каньйон» про знесення 

об’єкту будівництва: «Багатоквартирний житловий будинок на вул. вул. Т. 

Шевченка, 307а». Станом на сьогодні рішення суду не набрало законної 

сили. 

 Львівським окружним адміністративним судом задоволено позовну 

заяву Інспекції ДАБК у м. Львові до ТОВ «Захід Ресурс Плюс» про 

приведення об’єкта самочинного будівництва до попереднього стану за 

адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 327. Рішення набрало законної сили.  



Основні завдання Інспекції ДАБК у м. Львові на 2019 
рік: 

здійснення дозвільних та 
реєстраційних функцій;  

; Виявлення, усунення порушень та 
притягнення до відповідальності 

суб’єктів містобудування на 
початкових стадіях будівництва 

У разі виявлення факту самочинного 
будівництва об’єкта, перебудова якого з 

метою усунення істотного відхилення 
від проекту або усунення порушень 

законних прав та інтересів інших осіб, 
істотного порушення будівельних норм є 
неможливою за рішенням суду зносити 

такі об’єкти будівництва 

Висновки: 

 Отже, зменшення кількості винесених постанов про 

накладення штрафів на суб’єктів містобудування вказує на 

ефективну роботу Інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю у м. Львові мета якої є: припинення, запобігання та 

профілактика вчинення правопорушень у сфері містобудівної 

діяльності. 


