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1.1

.Щепартамент (L{eHTp) надання
алмiнiстративних послуг
виконавчого органу КиiвськоТ
м icbKoi рми (КиТвськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрачii)

м. КиiЪ, !нiпровська
набережна, l 9-б

(044) 202-60-38, 202-60-з9

e-mail : nap@kievcity. gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.2

Вiллiл (I-{eHTp) надання
anMiH iстрати вних послуг
ГолосiТвськоТ районноТ в lticTi
Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

м. Киiв, проспект
Голосiiвський,42

(0 4 4) 28 l -66-266, 28 1 -66 - 64

e-mai[: dozvil_golos@uk.net
http:i/ac.dozvil-kiev.ua

l.з

Вiллiл (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг
.Щарницькоi районноi в MicTi
кисвi державнот адмiн iстрацii

м. Киiв,
вул. Олiйника, 2l

(044) 565_00_ 1 l

e-mail: dozvil@drda.gov.ua
http://ac,dozvil-kiev.ua

1.4

м. Киiв, проспект
Ммковського, 29

(044) 546-99-00

e-mail: pidpred@ukr.net
http ://ac.doZvil-kiev.ua

м. Киiв, проспект
Лiсовий,39-а

(044) 5 l 8_04_76, 5l 8_04-79,
5l8-04_62

e-mail: pidpred@uk.net
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.5

Вiллiл (I-{eHTp) надання
адлt iнiстрати вних послуг
.ЩнiпровськоТ райоrrноI в MicTi
Киевi державноi адмiнiстраuii

м. КиТв,
вул. Бажова, l l/8

(044) 559-73-78, 559_30_25

e-mail: dozvid@ukr.net
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.6

Вiмiл (I-{eHTp) наданuя
адмiнiстративних пос,туг
Оболонськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрашii

(044) 485-22-74

e-mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

м. Киiв, вул. Марша"та
тимошенка, l б

(044) 426-56-65, 428_0з -00,
426-44-00

e-mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

Вiллiл (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг
.Щеснянськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрашii

м. Киiв,
проспект ГероiЪ
Сталiнгралу,57



|,7

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Печерськоi районноi в MicTi
Кисвi державrrоi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. М. Омеляновича -

Павленка, l5

(044) 280_41-97

e-mail : cnap@pechrda. gov.ua
http ://ac,dozvil-kiev.ua

1.8

Вiддiл (Центр) надання
адмiнiс,гративних посJryг
Подiльськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. Костянтинiвська-

Хорива, 9/6

(044) 425 -42-44, 425-5 | -49

e-mail : dozvilpodil@ukr.net
http://ac.dozvil-Hev.ua

1.9

Вiллiл (I-{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Святошинськоi районноi в MicTi
Кисвi лержавrrоТ адмiнiстрачii

м. Киiв, проспект
Перемоги, 97

(044) 451_27_61 , 424-,15-98

e-mail: dozvil-
center_Sv(@ukr,net

http://ac.dozvil_kiev.ua

1.10

Вiллiл (I {eHTp) нzuIання
алмiнiстративних послуг
Солом'янськоi районноi в MicTi
Кисвi лержавноТ адмiнiстрачii

м. Киiв, проспект
Повiтрофлотський, 4l

(044) 207_09-68

e-mail: cnap@solor.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.1l

Вiллiл (I {eHTp) надання
адмiнiстративних посJryг
Шевченкiвськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi
адмiнiстраIrii

(044) 235_з2_1 6, 288-22-62
2з4-92-72

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http ://ac.dozvil-kiev. ua

м. Киiв, вул. Богдана
Хмельницького, 24

(04 4) 27 8 -7 1 -60, 226 -з | -97

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac,dozvil-kiev.ua

2

Iнформачiя щодо режиму
роботи Департаменту (I-{eHTpy

надання алмiнiстративних
послуг

Графiк прийому:

.Щень тижня Часи прийоrtу
понедшок, середа
BlBTopoK, четвер 9:00-20.00

п ятниця 9:00-16:45
субота 9:00- l6:00
недlля вихlднии

Hop:rraTиBHi arсTlI, якtl]ltl| реглаjrrентчсться ltадання адпritliстратllвноi послугrr
Закони Украiни, Кодекси
Украiни

Стаття 39 Закону Украiни <Про регулювання
мiстобудiвноi дiяльностi>.

4
Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених
булiвничтвом об'сктiв, затверджений постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.04.20l l Ns 461
кПитання прийняття в експлуатачiю закiнчених
булiвничтвом об'ектiв> (лалi - Порядоц;.

5
Акти центральних органiв
виконавчоi влади
Акти мiсuевих органiв
виконавчоi влади/органiв
мiсцевого самоврядування

YlloBrr отрrtлrанllя aдiltillicTpaTrrBlloi послугlr

7

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги,
зокрема:

Подання необхiдних
сертифiкату.

документlв для видачl

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги, а
також вимоги до них

l. Заява про прийнятгя в експлуатацiю об'екта та
вилачу сертифiката, за формою встановленого зразка
вiдповiдно до Порялку, наведеною у додатку 1 до цiсi
iнформачiйноi картки,
2. Акт готовностi об'скта до експлуатацii за формою
встановленого зразка вiдповiдно до Порядку,
наведеною у додатку 2 до цiеi iнформацiЙвоi картки.

м. Киiв, бульвар
Т. Шевченка, 2614

9:00- 18:00

J

6.

8.



9

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

.Щокументи подllються заN{овником (його

уповноваженою особою) особисто або надсилаються
рекомендованим листом з описом вкJtадення до центу
надання адмiнiс,гративних посл}т.

10.
Платнiсть (безоплатнiсть)
Еадання адмiнiстративноi
послуги

Платно

У разi платностi
10.1 . Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягуеться плата
порядок внесення плати за видачу сертифiката, який
видасться у разi прийнятгя в експлуатацiю закiнченого
будiвництвом об'скта, та 'ri розмiр, затверджений
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд l3.04.201 1

ЛЬ 46l <Питання прийняття в експлуатачiю закiнчених
булiвничтвом об'сктiв>.

l0.2 Розмiр та порядок внесення
плати (алмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

l. Замовник зобов'язаний внести в повному обсязi
плату за вилачу сертифiката пiсля прийнятгя рiшення
про його видачу.
2. Розмiр плати за видачу сертифiката для
закiнчених будiвництвом об'ектiв iз серелнiми (СС2)
наслiдками становить 4.6 прожиткового MiHiMyMy лrrя
прачезлатних осiб.
З. Плата за видачу сертифiката вноситься
зrlмовником шляхом перерахування коштiв через
банки чи вiддiлення поштового зв'язку.
4, Пiдтвердженням внесення плати за видачу
сертифiката е платiжне дорученЕя з позначкою про 

]

дату проведення платежу або касовий документ банка
чи вiддiлення поштового зв'язку, що прийняли платiж.
5. Замовник вiдповiдас за правильнiсть
визначення суми платежу.
6. У разi прийняття рiшення про вiдмову у вилачi
сертифiката плата не справля€ться.

l0,3. Розрахунковий рахунок для
внесення плати

Код економiчноТ класифiкацii доходiв бюджету
(кЕкд) 220|2500
Едрпоу з7995466
Банк: ГУ,ЩКСУ у м. Киевi
мФо 8200l9
р/р 33215879700011
Одержувач: У,ЩК у Шевченкiвському районi
Призначення платежу: плата за надання iнших
адмiнiстративних послуг

1l. Строк надання
адмiнiстративноi послуги .Щесять робочих днiв з дати ресстрацii заяви

12. Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi
послуги

l. Неподання докlментiв, необхiдних для
прийняття рiшення про видачу сертифiката,
2. Виявлення недостовiрних вiдомостей у поданих
документах.
3. Невiдповiднiстьоб'ектапроектнiйдокрtентацii
на будiвництво такого об'скта та./або вимогzlм
булiвельних норм, стандартiв i правил

13 Результат надання
адrчtiнiстративноi послуги

Видача сертифiката або вiдмови у видачi сертифiката

14. Способи отримання вiдповiдr
фезультату)

видасться через центр надання алмiнiстративних
послуг або надсилаеться поштою на адресу, Bкzt:laнy

заJIвником.
Iнформаrriя розмiщуеться на офiшiйному сайтi



.Щержавноi архiтектурно-будiвельноi iнспекцii УкраТни

у единому peccTpi документiв. цо дають право на
виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i
засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвничтвом об'ектiв, вiдомостей про повернення на
доопрацювання. вiдмову у видачi. скасування та
анулювання зiвначених документiв.

* При зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться документ, що засвiдчус особу суб'екта
звернеtlня та довiренiсть, якщо змвник дiс в iHTepecax iншоi особи.



Додаток l
до iнформацiйноi картки

(найменувавня оргаtry державного apxiTeKTypHo-

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi
особи,

мlсце проживання, серlя l номер паспорта, ким l коли

виданий, номер облiковоТ картки платнлка податкiв

(не зазначаеться фiзичними особами, якi через своi

релiгiйнi переконання вiдомовляються вiд приitнятгя

реестраuiйного номера облiковоi картки платника
податкiв

та повlдомили про це вlдповlдному контролюючому

органу iмають вiлмiтку у паспортi),

код tlлатника полаткiв згiлно з е,ЩРПОУ

або податковий номер, номер телефону)

зАявА
про приЙняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом обlскта та видачу

сертифiката

Прошу прийняти в експлуатацiю
(найменування об'€кта,

tlого мlсцезнаходження,

(кол об'скта згiлно з ,Щержавним класифiкатором булiвель та слоруд ДК0l8-2000)
та видати сертифiкат.

З метою забезпечення ведення сдиного рессту документiв. що дають право на виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом
об'ектiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi. скасування та анулювання
зазначених док}а{ентiв вiдповiдно до Закону Украiни "про захист персональних даних" я,

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи)

даю згоду на оброблення Moiх персональних даних,

булiвельного кон,Фолю, якому надсиласться заява)

Замовник

номер телефону;

найменування юри.аичноТ особи, ii' м iсцезнаходже н ня,



Додаток. Акт готовностi об'екта до експлуатацii на _ арк.

Замовник
(уповноважена особа)

(найменування посади) (пiлпис)

М. П. (за наявtrостi)

20_ р.

(прiзвище, iм'я та по батьковi)



\l

Акт
готовностi обl€кга до експлуатацii

Додаток 2
ло iнформачiйноi картки

20_ р.

(найменування закiнченого булiвничтвом об'скта згiдно з проектомl характер булiвничтва,

(кол об'скта згiлно з ,Щержавним класифiкатором булiвель та спорул ДК 0l8-2000)

l. Булiвниuтво здiйснено генеральним пiдрядником (пiдрядником - у разi, коли будiвельнi роботи
викон},ються без за:lучення субпiдрядникiв)

(лрiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТ особи, серiя i номер паслорта, ким i коли виданий,

мiсuе проживання, номер облiковоi картки платника полаткiв (не зазначасться фiзичними

особами, якi через своi релiгiйнi переконання вiдлловляються вiд прийняття ресстрачiйного номера

облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про ue вiлповiпному контолюючому органу

i мають вiлмiтку у паспортi); найменування юридичноi особи, мiсцезнаходження,

код платника лодаткiв згiлно з е,ЩРПОУ або полатковий номер)

я кии BlIKoIIaB
(вили робiт)

та субп iдрядни калt и
(найменування субпiлрялника, код платника податкiв згiдно з е'ЩРПОУ або податковий номер)

як1 l}ик()IIzuIll
(види виконаних робiт)

2. Проектна докумеtiтацiя на будiвництво розроблена генермьним проектувtlльником

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи,

серiя i номер паспорта, ким i коли виданий, Micue проживання,

номер облiковоТ картки платника податкiв (не зазначасться фiзичними особами, якi через

своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiл прийняття реестрачiйного номера обл IKoвol

картки платника лодаткiв та повiдомили про ue вiлповiлному контолюючому органу

i мають вiлмiтку у паспортi); найменування юриличноi особи, мiсцезнаходження,

клас наслiлкiв (вiлповiлальностi), мiсцезнаходженця об'€кга)



код платника податкiв згiдно з С[РПОУ або податковий номер)
якии виконав

(назва частин або розлiлiв локументачii)

та субпiдрядниками
(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТ особи,

серiя iHoмep паспорта, ким iколи виданий, мiсце прожпвання,

номер облiковоi картки платника податкiв (не зазначасться фiзичними особами, якi через

своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ресстацiйного номера облiковоТ картки

i мають вiдмiтку у паспортi); найменування юридичноТ особи, мiсцезнаходження,

якl виконали
(назва частин або роздiлiв документацii)

3. Просктна доку {ентацiя затверджена

(назва, лата, номер документа

}lайменування експертно'i органiзацii, код платllrlка полаr KiB згiлно з С!РПОУ,

прiзвище, iм'я та по батьковi головного експерта, серiя i номер квалiфiкацiйного сертифiката)

4. loKpleHT, що дае право на виконання булiвельних робiт, вид.ший

apxiTe ктурно-будiвел ьного контролю)
20_ р. N

Iнформачiя про рiшення суду про визнання пр;lва власностi (зазначаеться у випадку прийняття в
експлуатацiю самочинно збудованого об'екта, на якиЙ визнано право власностi за рiшенням сулу)

(сулове рiшення, дата ухвмення рiшення, номер судовоТ справи,

лата набрання суловим рiшенням законноТ сили, назва сулу)

5. Булiвельнi роботи виконано у строк

робiт
(мiсячь, piK)

закlнченliя робiт
(мiсячь, piK)

6, Об'скт (для Bcix, KpiM житлових булинкiв) мас TaKi ocHoBHi показники: потужнiсть,
продукгивнiсть. виробнича площа, протяжнiсть. MicTKicTb. обсяг. пропускна спроможнiсть.
кiлькiсть робочих мiсць тощо (заповнюсться на Bcix об'сктах в одиницях вимiру вiдповiдно ло
цiльовоi продукцii або основних видiв послуг):

платника податкiв та повiдомили про че вiлповiдному контролюючому органу

код платника податкiв згiдно з еДРПОУ або податковий номер)

про затвердження проектtrоi докулtентачii', результати екслертизи проектноТ документацiТ

(найменування вiдповiдного оргаtry державного

початок



OcHoBHi показники
об'екта

одиниця
вимiру

За проектом

у тому числi
пускового

комплексу або
черги

За результатами технiчноi
iнвентаризачiI

загаJIьнlзагальнl у тому числl
пускового

комплексу або
черги

Випуск пролукцii (надання послуг), яка передбачена проектом будiвництва в обсязi, що вiдповiдае
нормам освоення проектних потужностей, у початковий перiод

(початок випуску пролукчii iз зазначенням
обсягу)

Житловий будинок мае TaKi показники:

показники Одиниця
вимiру

За проектом За результатами

iнвентаризачii

Загальна площа квартир

klcтb поверхlв

У ТОпtу ,tислi пiдзсмlri час,гиIIи

Площа вбулованих, вбудовано-
прибулованих та прибулованих примiшень

Тип квартири За проектом За результатами технiчноi
iнвентаризацii

площа квартир,
кв. MeTpiB

загальна житлова

технlчIiоl

площа квартир,
кв. MeTpiB

загальна житлова

кlлькlсть
квартир

кlлькlсть
квартир

однокiмнатна

!BoKirtttaTHa

TpиKirtttaTrta

п'ятикiмнатна

шестикiмнатна

семикiмнатна

восьмикiмнатна i
бiльше

Усього

г

гг

Чотирикiмнатна



7. На об'сктi виконано згiдно з державними будiвельними нормаN{и, стандартами i правилами Bci

роботи. перелбаченi проектною локрtентачiсю. у тому числi щодо створення безперешкодного
життевого середовища для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення. обладнання
встановлено згiдно з актами про його прийнятгя пiсля випробування у визначеному порядку.

8. Заходи з охорони прачi, створення безпечних yl!{oB для роботи виробничого персоналу i
перебування людей вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з охорони прачi та промисловоi
безпеки, забезпечення вибцобезпеки, пожежноi безпеки, охорони навколишнього природного
середовища iантисеЙсмiчнi заходи, передбаченi проектом будiвництва, проведено у повному обсязi.

9. Роботи з оздоблення фасму. благоустрою територii. строки аиконання яких перенесенi через
несприятливi погоднi умови i якi булуть виконанi:

Перелiк робiт Строки Органiзацiя- Керiвник органiзацii-виконавця
виконавець

l2. Кошти пай
населеного

oBoi участi
пункту

прiзвице, iм'я, по
батьковi керiвника

та соцltlльноl
договору,

пlдпис
керiвника

iнфраструктури
укладеного

l0. Кошторисна BapTicTb будiвничтва за затвердженою проектною документаuiею на будiвничтво
тис. гривень,

витрати на Ntашини, обладнання та iHBeHTap тис. гривень.

витрати на булiвельнi роботи тис. гривень, витрати на машини, обладнанЕя та iHBeHTap
тис. гривень.

у розвитку lнженерно-транспортноl
вiдповiдно до

з
(дата укладення договору) (найменування органу мiсчевого самоврядування)

сплачено в повномч обсязi
(локументи, шо пiлтверлжують сrrпаry пайовоТ 1частi)

(для замовникiв, якi до сплати пайовоi участi не зzulучаються,

зазнача€ться пiлстава лля звiльнення)

(лата, серiя, номер документа,

що посвlдчу€ право власностl чи корисryвання земельною дLлянкою, дата

номер договору суперфiчiю (необхiлне зазначити)

та кадастовий номер земельноi дiлянки

виконання

13. Iнформачiя про документ, що посвiдчус право власностi чи користування земельною дiляЕкою



l4. Iнформацiя про проведену технiчну iнвентаризацiю об'скта

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи, що провела

технiчну iнвентаризацiю, дата видачi, номер паспорта технiчноi iнвентаризачii')

ВВАЖАТИ ЗАКIНЧЕНИЙ БУДIВНИЦТВОМ ОБ,СКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦIi

Замовник

М. П. (за HMBHocTi)

Генеральний проектувмьник

М. П. (за наявностi)

Генеральний пiдрядник
(пiдрядник)

М. П. (за наявностi)

Субпiдрядник

М. П. (за наявностi)

Головний apxiTeKTop таlабо
iнженер проекту

м. п.

Iнженер
технiчного нагляду

м.п
Страховик (якщо об'скт
застрахований)

М, П. (за наявностi)

Представник профспiлковоi
органiзачii (за рiшенням
замовника дJIя об'сктiв

(найменування посали) (пiлпис)

(ttайменування посали) (пiлпис)

(найменування посали) (пiлпис)

(найменування посали) (пiлпис)

(найменування посали) (пiлпис)

(серiя та номер
квалiфiкачiйного

сертифiката)

(найменування посади) (пiлпис)

(серiя та номер
квалiфiкачiйного

сертифiката)

(прiзвище, iм'я та
по батьковi)

(прiзвище, iм'я та
по батьковi)

(прiзвище, iм'я та
по батьковi)

(лрiзвище, iм'я та
по батьковi)

(прiзвище, iм'я та
по батьковi)

(прiзвище, iм'я та
по батьковi)

(лрiзвище, iм'я та
по батьковi)

(найменування посали) (пiлпис)



виробничого призначення)
(найменування посали) (пiлпис)

М. П. (за Hа.lrBHocTi)

(прiзвище, iм'я та
по батьковi)

Примiтка. Пiдписи засвiдчуються печаткою (за наявностi).


