
Додаток З
до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття 
в експлуатацію індивідуальних (садибних) жит; [ових 
б}'динків, садових, дачних будинків, господарсі ких 
(присадибних) будівель і споруд, будівель і сподуд 
сільськогосподарського призначення, що за клаюм 
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 
незначними наслідками (СС1), збудовані на земіельній 
ділянці відповідного цільового призначення без 
дозвільного документа на виконання будівельних робіт 
(пункт 1 розділу III)

ЗАРЕЄСТРОВАНО

(найменування органу, який проводив реєстр 
____________20 року № _______

(підпис) (прізвище та ініціали посадової
М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про готовність об’єкта до експлуатації

ацію)

особи)

(найменування об’єкта)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА
Найменування / прізвище, ім’я, по батькові замовника, місцезнаходясення / місце 

номер телефону
проживання.

Найменування об’єкта та його 
місцезнаходження 
Початок будівництва 
Закінчення будівництва 
Загальна площа будівлі 
(кв.м)
Поверховість 
Матеріали стін 
Площа господарських 
(присадибних) будівель 
і споруд (кв.м)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
Кількість кімнат Загальна площа (кв. м) Житлова площа (к 3. м)



Перелік
інженерного обладнання:

водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, сміттєнї 
опалення (центральне, пічне, від індивідуальних устан  
(підкреслити потрібне)

ОВІД,

)ВОК)

Площа вбудованих або прибудованих приміщень (кв.м)

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ІП*ИМІЩЕНЬ

(назва нежитлового приміщення) (функціональне призначення нежитлового прим

Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, Протяжність, 
місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється для 
будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), в одиницях виміру відповідно до цільової 
продукції або основних видів діяльності)

(назва показника)

(назва показника)

(одиниця виміру)

(одиниця виміру)

(кількість)

(кількість)

іщення)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА

(ким виданий) (дата видачі) (номер)

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
(за необхідності)

(ким виданий) (дата складання) (інформація про можливіст^ 
та безпечної експлуатації

ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
(за необхідності)

(ким проставлено) (дата проставлення) (інформація про можливість надії іної та 
безпечної експлуатації об’єкщ)

надійної
об’єкта)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВВДНОСТІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТА 
ВИМОГАМ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, ОТРИМАНА ВИКОНАВЦЕМ 

ВІД МІСЦЕВОГО ОРГАНУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

(найменування місцевого органу містобудування та архітектури,

дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо)) 

ІНФОРМАЦШ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
Місце розташування

Площа земельної ділянки 
(кв.м)
Кадастровий номер 
Цільове призначення 
Документ, що посвідчує право Назва



Дата «___ » _____________
Орган, який видав документ

року, №власності
(користування)
земельною ділянкою Форма
власності
або користування

ВВАЖАТИ ЗАКШЧЕНИЙ БУДГОНИЦТВОМ ОБ’ЄКТ 
ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право н і виконання 
підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання 
зазначених документів відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
я ,_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання даних не в повному обсязі та недостовірних даних у де^арацїї про 
готовність об’єкта до експлуатації встановлено відповідальність згідно із чинним законодавством.

(посада) (дата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькі )В І)

Примітка.Кожну сторінку підписує керівник замовника або замовник.


