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ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

Адміністративні послуги з з реєстрації декларації про готовність об'єкта до
експлуатації

(щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів 
з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового 

призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (а саме: 
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною 

площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд 
загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 
09 квітня 2015 року; будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 

12 березня 2011 року), розташованих за межами населених пунктів і на території кількох 
адміністративно-територіальних одиниць, а також на територіях, де сільські, селищні, 

міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю, окрім об’єктів, які розміщено на території кількох адміністративно- 

територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності 
яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-

територіальні одиниці)

Орган, 
який надає послугу

Місце подання 
документів 

та от римання 
результ ату послуги

У правління держ авного архітектурно-будівельного контролю  
Ч еркаської м іської ради 

тел. 3 1 -95-25, 3 1 -95-26, 3 1 -95-31________________
Центр надання адм ін істративних послуг 

вул. Благовісна, 170, тел. 33-07-00 
Режим роботи:

П онеділок - середа 8“ -17™, 
В івторок - четвер 8“°-20°°’ 

П ’ятниця 8°0-18“
С убота 90°-150«- 

без перерви на обід.
Неділя -  вихідний

Нормат ивні акти, 
якими  

регламентується 
надання

1. Закон У країни «П ро регулю вання м істобудівної д іяльності» , 
пункт 9 розділу V «П рикінцеві полож ення»
2. Наказ М іністерства регіонального розвитку, будівництва та 
ж итлово-ком унального господарства У країни від 03.07.2018 №  158 
«П ро затвердж ення П орядку проведення технічного обстеж ення і 
прийняття в експлуатацію  індивідуальних (садибних) ж итлових



адміністративної
послуги

будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) 
будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського 
призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належ ать 
до об 'єктів з незначними наслідкам и (С С 1), збудовані на земельній 
ділянці відповідного ц ільового призначення без дозвільного 
докум ента на виконання будівельних робіт», зареєстрований в 
М іністерстві ю стиц ії У країни 28 серпня 2018 року за №  976/32428

Підстава для 
одержання 

адміністративної 
послуги

П рийняття в експлуатацію  об 'єктів  будівництва, що за  класом 
наслідків (відповідальності) належ ать до об 'єктів з незначними 
наслідками (С С 1), збудовані на зем ельних ділянках відповідного 
цільового призначення без дозвільного  докум ента на виконання 
будівельних робіт, а саме; індивідуальних (садибних) ж итлових 
будинків, садових, дачних будинків загальною  площ ею  до 300 
квадратних метрів, а також  господарських (присадибних) будівель 
і споруд загальною  площ ею  до 300 квадратних метрів, збудованих 
у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель і 
споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 
березня 2011 року__________________________________________________

Перелік необхідних 
документів, вимоги до 

них

Заява про прийняття в експлуатацію  об'єкта, до  якої додаю ться;
1) один примірник заповн еної декларац ії за формою  
встановленого зразка;
2) звіт (крім випадків прийняття в експлуатацію  індивідуальних 
(садибних) ж итлових будинків, садових, дачних будинків 
загальною  площ ею  до 300 квадратних метрів вклю чно, а також  
господарських (присадибних) будівель і споруд загальною  
площ ею  до 100 квадратних метрів вклю чно) за формою  
встановленого зразка;
3) засвідчені в установленом у порядку копії:
- докум ента, що посвідчує право власності чи користування 
зем ельною  д ілянкою  відповідного цільового призначення, на якій 
розм іщ ено об'єкт;
- технічного паспорта (з в ідм іткою  про проведення технічного 
обстеж ення -  у випадку прийняття в експлуатацію  індивідуальних 
( садибних) ж итлових будинків, садових, дачни х будинків 
загальною  площ ею  до 300 квадратних метрів вклю чно, а також  
господарських (присадибних) будівель і споруд загальною  
площ ею  до 100 квадратних метрів вклю чно за формою  
встановленого зразка).
Технічні паспорти, складені до 3 1 серпня 2018 року щ о д о  
індивідуальних (садибних) ж итлових будинків, садових, дачних 
будинків загальною  площ ею  до 300 квадратних метрів вклю чно, а 
також  господарських (присадибних) будівель і споруд загальною  
площ ею  до 100 квадратних метрів вклю чно подаю ться за умови 
проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх 
технічного обстеж ення.
Заяву про прийняття в експлуатацію  об 'єкта підписую ть також  

співвласники зем ельної д ілянки та/або зазначеного об 'єкта (у разі 

їх наявності).

Порядок та спосіб 
подання документів

Через центр надання адм ін істративних послуг. 
П одається зам овником  (або уповн оваж еною  особою )

Оплата 
(підстава, розмір та 

реквізити для оплати 
в разі платності)

Безоплатно.

Термін падання 
послуги (днів)

П ротягом 10 робочих днів з дня надходж ення декларації.



Послідовність дій при 
наданні послуги

1. П рийом, реєстрація, передача адм ін істраторам и Ц ентру 
отримання послуги до управління держ авного архітектурно- 
будівельного контролю  - 1 робочий день.
2. Розгляд заяви про отрим ання дозволу та  інш их докум ентів, що 
надані зам овником  -  8 робочих днів.
3. Реєстрація дозволу та  його направлення зам овнику через Центр 
отримання послуги - 1 робочих дні._________________________________

10 Результат послуги Видача дозволу на виконання будівельних робіт.

Спосіб отримання 
результату поелуги

Інф ормація щ одо зареєстрованої декларац ії про готовність об 'єкта 
до експлуатації розм іщ ується на оф іційном у сайті 
Д ерж архбудінспекції у розділі «Реєстр дозвільних докум ентів» в 
єдином у реєстрі докум ентів, що даю ть право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт і засвідчую ть прийняття в 
експлуатацію  закінчених будівництвом  об 'єктів, відомостей про 
повернення на доопрацю вання, відмову у видачі, скасування та 
анулю вання зазначених докум ентів.________________________________

12 Перелік підстав для 
відмови у наданні 

послуги

П одання чи оф орм лення декларац ії та поданих докум ентів з 
поруш енням  установлених вимог, у том у числі у разі виявлення 
невідповідності поданих докум ентів  вим огам  законодавства, 
недостовірних відомостей у поданих докум ентах.__________________

Порядок оскарження 
дій (бездіяльносгі) і 

прийнятих рішень, що 
здійенені при наданні 

адміністративної 
________послуги_______

С карга на д ії (бездіяльність) посадових осіб подається м іському 
голові одерж увачем  послуги через відділ звернень (вул. Б. 
В иш невецького, 36, каб. 102, 106).
О скарж ення дій (бездіяльності), р іш ень адм ін істративного органу, 
який приймає ріш ення про надання послуги, зд ійсню ється в 
судовому порядку.

14 Примітка Реєстрацію  декларації може бути скасовано:
у разі виявлення органом держ авного  архітектурно- 

будівельного контролю  недостовірних даних (встановлення факту, 
що на дату реєстрації декларац ії інф ормація, яка зазначалася в ній, 
не відповідала д ійсності, та/або виявлення розбіж ностей між 
даними, зазначеним и в декларації), наведених у зареєстрованій 
декларації;

відповідно до ріш ення суду щ одо скасування реєстрації 
декларації, що набрало закон ної сили.______________________________

Начальник управління Б.Г. Євмина


