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Creative thinking at the critical times



РЕФОРМУВАННЯ ДАБІ: 3 ЗАМІСТЬ 1



ІСНУЮЧА СИСТЕМА



НОВА МОДЕЛЬ

Строк – 2 місяці (в реальності 4-6 місяців).

Наявна можливість вжиття заходів забезпечення позову.

Суд може відмовити у визнанні рішення.

Рішення про визнання та виконання АР може бути оскаржене в апеляційному порядку.
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ОСНОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ



ЧЕК-ЛИСТ: ПОЧАТОК
- Заява про отримання дозволу;

- Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками);

- Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації;

- Оригінал нотаріально завіреної згоди власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником (власниками) будівлі 

(будівель) і інженерних споруд їх реконструкції, капітального ремонту;

- Частина проектної документації у складі: 

- містобудівних умов і обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об’єкта будівництва містобудівні умови і 

обмеження не надаються;

- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про 

відсутність потреби;

- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

- генеральний план на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

- план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;

- план поверхів, фасадів масштабом 1:50 або 1:100, або 1:200 (для будівель).



ЧЕК-ЛИСТ: ПОЧАТОК

- Експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи – замовника.

- Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником;

- Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником;

- Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють 

технічний нагляд, завірена замовником;

- Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).



ЧЕК-ЛИСТ: РОЗГЛЯД

- Цільове призначення земельної ділянки (в межах категорії земель); 

- Звіт за результатами проведеної експертизи без зауважень*;

- Відсоток забудови земельної ділянки;

- Збереження охоронних зон (у разі потреби);

- Забезпеченість об’єктами благоустрою;

- Обмеження висоти;

- Чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва;

- Чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);

- Чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);

- Чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об’єкта будівництва (СС2 чи СС3).



ЧЕК-ЛИСТ: ЗАКІНЧЕННЯ
- Огляд як форма контролю;

- Проект будівництва стадії “робоча документація” або “робочий проект”, якщо розроблення в одну стадію;

- Проект організації будівництва;

- Проект виконання робіт/технологічна карта*;

- Загальний журнал робіт;

- Журнал виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій**/Журнал виконання робіт із замонолічування монтажних стиків і вузлів**;

- Журнал виконання зварювальних робіт**/Журнал виконання робіт з антикорозійного захисту зварних з’єднань**;

- Журнал виконання монтажних з’єднань на болтах з контрольованим натягом**/Журнал виконання антикорозійних робіт**;

- Журнал виконання робіт із занурення (забивки) паль**/Журнал виконання робіт з улаштування буроін’єкційних паль**/Журнал виконання робіт з улаштування буронабивних паль**;

- Журнал виконання робіт із віброзанурення паль**;

- Журнал виконання робіт з улаштування шпунтової огорожі**;

- Журнал виконання бетонних робіт**/Журнал виконання арматурних робіт**;

- Журнал авторського нагляду;

- Журнал вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування.



2021 - ЩО ВІН НАМ ПРИНЕСЕ?

- Страхування;

- Е-кабінет;

- Земельні питання.



2021 - ЩО ВІН НАМ ПРИНЕСЕ?



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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