
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 
Видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній 

документації 
(найменування адміністративної послуги) 

 

 
Управління державного архітектурно-будівельного контролю  

Сумської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 
Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в 
якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 
звернення 

Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. 
Суми» Сумської міської ради 

1. 

Місцезнаходження центру 
надання адміністративних 

послуг та його 
територіальних підрозділів 

м. Суми, вул. Горького, 21 
м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 165/71  
м. Суми, вул. Романа Атаманюка, 49А 
м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 41а  

 
 
 

Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Центр надання адміністративних послуг (м. Суми, вул. 
Горького, 21): 
понеділок: 800-1715, вівторок: 800-2000, середа: 800-1715, 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

 _____________________   О.С. Ларін 
  

     МП 

 «_____» _________________2020 р. 

 



 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реквізити представника (-
ів) суб’єкта надання 

адміністративної послуги, 
відповідального за надання 
адміністративної послуги 

четвер: 800-2000, п’ятниця: 800-1600, субота: 800-1400,  
вихідний день – неділя. 
Територіальний підрозділ (м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 
165/71): 
понеділок - четвер 800-1715, п’ятниця: 800-1600, обідня перерва 
1200-1300, вихідні дні – субота - неділя. 
Територіальний підрозділ (м. Суми, вул. Романа Атаманюка, 
49А): 
понеділок - четвер 800-1715, п’ятниця: 800-1600, обідня перерва 
1200-1300, вихідні дні – субота - неділя. 
Територіальний підрозділ (м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 
41а): 
понеділок - четвер 800-1715, п’ятниця: 800-1600, обідня перерва 
1200-1300, вихідні дні – субота - неділя. 
 
Головні спеціалісти управління 
телефон: (0542) 700-096, 700-093 
електронна пошта: dabk@smr.gov.ua 

3. 

Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти      
та веб-сайт центру надання 
адміністративної послуги 

телефон: (0542) 700-575, 700-574 
електронна пошта: e-office@meria.sumy.ua 
e-mail: cnap@smr.gov.ua 
http://cnap.sumy.ua  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. 
Закони України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності», «Про регулювання 
містобудівної діяльності». 

5. 
Акти Кабінету Міністрів 

України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 
«Питання прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об'єктів».  

Умови отримання адміністративної послуги 

6. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Достовірність відомостей у поданих документах. 
Відповідності об’єкта проектній документації, вимогам 
будівельних норм, стандартів і правил. 

7. 

Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 

отримання 
адміністративної послуги 

1) Заява за формою, встановленою додатком 8 до Порядку 
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, 
затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 № 461. 
2) Акт готовності об’єкта до експлуатації за формою 
встановленою додатком 9 до Порядку прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, 
затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011  № 461. 

8. 

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 
послуг заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта та 
видачу сертифіката 

9. 
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 

Платність у разі прийняття рішення про видачу сертифіката. 
Плата не справляється у разі прийняття рішення про відмову 
у видачі сертифіката 

 У разі платності:  
9.1 Нормативно-правові акти, Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який 



на підставі яких стягується 
плата 

видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об'єкта, та її розмір, затвердженого 
постановою КМУ від 13.04.2011  № 461. 

9.2 

Розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного 

збору) за платну 
адміністративну послугу 

Розмір плати за видачу сертифіката для закінченого 
будівництвом об'єкта із середніми (СС2) наслідками 
становить 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. 
Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом 
перерахування коштів через банки чи відділення поштового 
зв'язку. 

9.3 

Розрахунковий рахунок для 
внесення плати 

Реквізити для перерахування коштів: 
Одержувач платежу «Сумська міська ОТГ/код бюджетної 

класифікації доходів» 22012500 
Код одержувача платежу 37970593 

№ рахунку UA988999980334199879025018540 
Банк ГУДКСУ у Сумській області 

МФО 899998 
Призначення платежу: сплата за сертифікат по об’єкту 
(вказати назву об’єкта) 

10. Строк надання 
адміністративної послуги 

10 (десять) робочих днів із дня реєстрації заяви 

11. 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Неподання документів, необхідних для прийняття рішення 
про видачу сертифіката. 
Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. 
Невідповідність об’єкта проектній документації на 
будівництво такого об’єкта  та/або вимогам будівельних 
норм, стандартів і правил. 

12. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
Виданий сертифікат відповідності закінченого будівництвом 
об’єкта проектній документації, або відмова у його видачі. 
 

12.1 
У разі прийняття рішення 
про видачу сертифіката 

Сертифікат виготовляється в одному примірнику та 
видається замовнику (уповноваженій ним особі). 
 

12.2 

У разі прийняття рішення 
про відмову у видачі 
сертифіката плата не 

справляється 
 

Рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно 
з додатком 11 до цього Порядку протягом десяти робочих 
днів з дати реєстрації заяви надсилається замовнику 
(уповноваженій ним особі) у спосіб, відповідно до якого 
були подані документи.  
 

13. 

Способи отримання 
відповіді (результату) 

Інформація щодо виданого сертифіката розміщується на 
офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України у розділі «Реєстр будівельної діяльності» 
http://www.dabi.gov.ua/. 
Рішення про відмову у видачі сертифіката оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті відповідного органу державного 
архітектурно-будівельного контролю протягом одного 
робочого дня після його прийняття. 
Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта 
проектній документації розміщується в електронному 
кабінеті користувача Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг, сканована копія виготовленого 
сертифіката надсилається на адресу електронної пошти 
замовника будівництва не пізніше одного робочого дня з 
дати його виготовлення. 

14. Примітка Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття 
рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може 



повторно звернутися до органу державного архітектурно-
будівельного контролю для видачі сертифіката. 

 
 
 
 
 

Начальник управління  
державного архітектурно-будівельного  
контролю Сумської міської ради                             __________                   А.М. Довбня 
                                                                                             (підпис) 
 
 
 
 

 


