
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора Департаменту Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві                       

_______________ В.А. Рекун 

«____» серпня 2015 року 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги  

з реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації збудованого без дозволу на 

виконання будівельних робіт  

 

 

1. 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

Відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

2. 

Місцезнаходження центру 

надання адміністративних 

послуг 

м. Київ, вул. Кловський узвіз, 24 

3. 

Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок, середа 9-00 – 18-00 

Вівторок, четвер 9-00-20-00 

П’ятниця 9-00-16-45 

Субота 9-00-17-15 

4. 

Графік прийому адміністраторів Понеділок, середа 10-00 – 17-00 

Вівторок, четвер 11-00-20-00 

П’ятниця, субота  9-00-16-00 

5. 

Телефон/факс, адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання 

адміністративних послуг 

Тел./факс: 280-41-97 

http://pechersk.kievcity.gov.ua 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

6. 

Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

місті Києві, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133 

7. 

Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок – четвер з 9-
00

 до 18-
00

, 

п’ятниця з 9-
00

 до 16-
45

,  

перерва з 13-
00

 до 13-
45

 

8. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс 284-55-56,  

E-mail: kiev@dabi.gov.ua  

web: http:// www.dabi.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

9. Наказ Міністерства 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України  

Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного 

обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, 

садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель 

і споруд, громадських будинків та будівель і споруд 

сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, 

які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, 

затверджений наказом Мінрегіону України  № 79 від 24.04.2015 

(далі – Порядок).  

Умови отримання адміністративної послуги 

10. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Експлуатація збудованих без дозволу на виконання будівельних 

робіт: 

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних 

будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, 

збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня                 

2011 року; 

збудованих у період до 12 березня 2011 року: 

громадських будинків I і II категорій складності; 

будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II 

категорій складності 

mailto:kiev@dabi.gov.ua
http://www.dabi.gov.ua/


 
11. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

два примірники заповненої декларації; 

звіт про проведення технічного обстеження об'єкта з інформацією 

щодо можливості його надійної та безпечної експлуатації (крім 

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних 

будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, 

господарських (присадибних) будівель і споруд загальною 

площею до 100 квадратних метрів включно); 

засвідчені в установленому порядку копії: 

документа, що посвідчує право власності чи користування 

земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт; 

технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне 

обстеження у випадках, передбачених пунктом 6 розділу II цього 

Порядку). 

Звіти про проведення технічного обстеження будівельних 

конструкцій та інженерних мереж об'єкта, складені в період з            

29 квітня 2013 року до дня набрання чинності цим Порядком, 

подаються разом з інформацією, отриманою виконавцем від 

місцевого органу містобудування та архітектури, щодо 

відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних 

будівельних норм. 

Технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, 

щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів 

включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд 

загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються 

за умови проставляння в них відмітки про проведення їх 

технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 2 до 

цього Порядку. 

Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також 

співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх 

наявності).  

Форма заяви у довільній формі. 

Форма заяви про надання згоди на обробку персональних даних у 

довільній формі. 

Форма декларації та звіту затверджені Наказом Мінрегіону 

України  № 79 від 24.04.2015. 

 

12. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подається замовником або його уповноваженою особою з 

урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні 

послуги" до органу державного архітектурно-будівельного 

контролю за місцезнаходженням об'єкта 

 

13. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

У разі платності: 

14 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

 

15 Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного збору) 

за платну адміністративну 

послугу 

 

16 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

 

17 Строк надання адміністративної 

послуги 

Десять робочих днів з дня надходження декларації 

18. Перелік підстав для відмови в 

наданні адміністративної 

послуги 

Подання чи оформлення декларації з порушенням вимог, 

установлених Порядком, у тому числі у разі виявлення 

невідповідності поданих документів вимогам законодавства, 

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. 

19. Результат надання 

адміністративної послуги 

Реєстрація декларації про готовність об`єкта до експлуатації 

20. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Через центр надання адміністративних послуг. 

 

Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об`єкта 

до експлуатації розміщується на офіційному сайті 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125203.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125203.html


 
Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних 

документів» в єдиному реєстрі отриманих повідомлень про 

початок виконання підготовчих і будівельних робіт, 

зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і 

будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних 

робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта  до 

експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких 

декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів. 

21. Примітка  

 

 

 

 

 


