
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 13.10.2020. № 125 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (17-09) 

 

ВИДАННЯ СЕРТИФІКАТА  

(щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать  

до об’єктів з середніми (СС2) наслідками) 

 
Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, 

режим роботи, 

телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Відділ містобудування та архітектури 

 

 

 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

        Віддалені робочі місця адміністраторів 

вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка 0347421397 

вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів 0347421360 

вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я 54414 

вул. Центральна, 22, с. Солуків 51500 

вул. Шевченка, 4 с. Якубів. 

Режим роботи:  

понеділок, вівторок, середа, четвер з 08:00 год. до 16:00 год 

п’ятниця з 08:00 год. до 15:00 год. 

перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.  

субота, неділя – вихідний день. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта та видачу сертифіката за формою встановленого зразка. 

2. Заповнений акт готовності об’єкта до експлуатації за формою 

встановленого зразка. 

Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного 

органу державного архітектурно-будівельного контролю через 

центр надання адміністративних послуг чи через електронний 

кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або 

заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом 

вкладення до центру надання адміністративних. 

Платність 

(безоплатність)  

Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених 

будівництвом об’єктів із середніми (СС2) наслідками – 4,6 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (згідно Порядку 

внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі 

прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та її 

розмір, затвердженого постановою КМУ від 13 квітня 2011р. № 

461) 

Строк надання 

адміністративної 

Протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви. 

http://www.cnap.dolyna.if.ua/


послуги: 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Виготовлення сертифіката або відмова в його видачі. 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Видається замовнику (уповноваженій ним особі).  

Сертифікат розміщується в електронному кабінеті користувача 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та 

надсилається на адресу електронної пошти замовника 

будівництва скановані копії виготовленого сертифіката не пізніше 

одного робочого дня з дати його виготовлення. 

Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

частина друга статті 39. 

2. Пункти 23-28 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 

750). 
 


