
 

Відділ державного архітектурно-

будівельного контролю Долинської міської 

ради Івано-Франківської області  

(найменування органу державного архітектурно- 

_____________________________________________ 

будівельного контролю, якому надсилається заява) 

 

Замовник  

________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, 

виданий, номер облікової картки платника податків 

_____________________________________________ 

(не зазначається фізичними особами, які через свої 

_____________________________________________ 

релігійні переконання відмовляються від прийняття 

_____________________________________________ 

реєстраційного номера облікової картки платника  

____________________________________________ 

податків та повідомили про це відповідному  

_____________________________________________ 

контролюючому органу і мають відмітку у  

_____________________________________________ 

паспорті), номер телефону; найменування 

_____________________________________________ 

юридичної особи, її місцезнаходження, 

_____________________________________________ 

код платника податків згідно з ЄДРПОУ 

_________________________________________ 

або податковий номер, номер телефону) 

 

ЗАЯВА  

про прийняття в експлуатацію об’єкта  

 

Відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності” прошу прийняти в експлуатацію  

____________________________________________________________________ 
(найменування об’єкта та його місце розташування  

згідно з документом, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою) 

 

побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт. 

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на 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 та по батькові фізичної особи) 

даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 

 

Додатки: 

1. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на _____ арк.; 



2. Засвідчена у встановленому порядку копія документа, що посвідчує право власності чи 

користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій 

розміщено об’єкт на _____ арк.; 

3. Засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта (з відміткою про 

проведення технічного обстеження - у випадку прийняття в експлуатацію 

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) на _____арк.; 

4. Звіт (крім випадків прийняття в експлуатацію 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) на ______арк. 

 

 

Замовник 

(уповноважена особа) 
____________________ 

(найменування посади) 

________ 

(підпис)  

_________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

  

МП (за наявності) 

 

___ ____________ 20__ р. 

 

 

 
Заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта підписують також співвласники земельної 

ділянки та/або зазначеного об’єкта (у разі їх наявності). 

 

 



Додаток 3 

до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в 

експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, 

садових, дачних будинків, господарських (присадибних) 

будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського 

призначення, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані 

на земельній ділянці відповідного цільового призначення без 

дозвільного документа на виконання будівельних робіт 

(пункт 1 розділу III) 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 

Долинської міської ради Івано-Франківської області 

(найменування органу, який проводив реєстрацію) 

____  ____________ 20___ року   № _______ 

______________   ____________________________________ 

 (підпис)        (прізвище та ініціали посадової особи) 

М.П. 

ДЕКЛАРАЦІЯ  

про готовність об’єкта до експлуатації 

______________________________________________________________________________________ 

 (найменування об’єкта, код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000) 

_____________________________________________________________________________________ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, місце проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків 

(не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті), номер телефону; найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний 

код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, номер телефону 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ 

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) 

 

 

_______________________________________________ 

вид будівництва ________________________________________________________________ 

(нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)»; 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Кількість кімнат Загальна площа (кв. м) Житлова площа (кв. м) 



   

 

Перелік  

інженерного обладнання: 

водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, сміттєпровід, 

опалення (центральне, пічне, від індивідуальних установок) 

(підкреслити потрібне) 

 

Площа вбудованих або прибудованих приміщень (кв.м) _______________ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 

___________________________________ 

(назва нежитлового приміщення) 

       _________________________________________ 

(функціональне призначення нежитлового приміщення) 

 

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) 

___________________________ 

(одиниця виміру) 

_______________________ 

(кількість) 

 

__________________________ 

(назва показника) 

______________________ 

(одиниця виміру) 

___________________________ 

(кількість) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА 

 

__________________________ 

(ким виданий) 

___________________________ 

(дата видачі) 

__________________________ 

(номер) 

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

(за необхідності) 

_____________________ 

(ким виданий) 

___________________________ 

(дата складання) 

________________________________ 

(інформація про можливість надійної 

та безпечної експлуатації об’єкта) 

 

ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

(за необхідності) 

_____________________ 

(ким проставлено) 

_______________________ 

(дата проставлення) 

________________________________ 

(інформація про можливість надійної та 

безпечної експлуатації об’єкта) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 

Місце розташування _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Площа земельної ділянки 

(кв.м) 

 

_______________________________________________ 

Кадастровий номер _______________________________________________ 

Цільове призначення _______________________________________________ 

Документ, що посвідчує право 

власності  

(користування)  

земельною ділянкою Форма 

власності  

або користування 

Назва ________________________________________ 

Дата «____» ____________      року, № _________ 

Орган, який видав документ _______________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 



ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТ  

ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на 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 декларації про 

готовність об’єкта до експлуатації встановлено відповідальність згідно із чинним законодавством. 

_______________________ 

(посада) 

___________ 

(дата) 

___________ 

(підпис) 

______________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Примітка.Кожну сторінку підписує керівник замовника або замовник. 

 

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства № 342 від 14.12.2018} 


