
Додаток 12 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної інспекції

та містобудування України

Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації декларації про
готовність об’єкта до експлуатації

(щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного 

паспорта, або самочинно збудованих об’єктів, на які визнано право власності за рішенням 
суду, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно- 

територіальних одиниць, а також щодо об’єктів, розташованих у межах населених пунктів, 
на території яких сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю)

Державна інспекція архітектури та містобудування України

архітектури
від

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1. Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної 

послуг

Державна інспекція архітектури та містобудування 
України (ДІАМ),
м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 01133.

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Понеділок - четвер з 8-00до 17-00, 
п’ятниця з 8-00 до 15-45, 
перерва з 12-00до 12-45.

3. Телефон (довідки), адреса 
електронної пошти та 

вебсайт суб’єкта надання 
адміністративної послуги

телефон: +380 (44) 357-50-75,
office@diam.gov.ua,
www.diam.gov.ua.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», стаття 39.

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р.
№ 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів».

Умови отримання адміністративної послуги

6. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними наслідками (CCI), 
об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі 
будівельного паспорта або самочинно збудованого 
об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням 
суду.
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5. Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 03 липня 2018 р. № 158 «Про затвердження 
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 (CCI), збудовані на 
земельній ділянці відповідного цільового призначення 
без дозвільного документа на виконання будівельних 
робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
28 серпня 2018 року за № 976/32428 (із змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

6. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, що за 
класом наслідків (відповідальності) належать до 
об’єктів з незначними наслідками (CCI), збудовані на 
земельних ділянках відповідного цільового 
призначення без дозвільного документа на виконання 
будівельних робіт, а саме: індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, дачних будинків 
загальною площею до 300 квадратних метрів, а також 
господарських (присадибних) будівель і споруд 
загальною площею до 300 квадратних метрів, 
збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 
2015 року; будівель і споруд сільськогосподарського 
призначення, збудованих до 12 березня 2011 року.

7. Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 

отримання
адміністративної послуги, а 

також вимоги до них

Заява про прийняття в експлуатацію об’єкта, до якої 
додаються:

1) один примірник заповненої декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації за формою встановленого 
зразка;

2) 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);

3) засвідчені в установленому порядку копії:

- документа, що посвідчує право власності чи 
користування земельною ділянкою відповідного 
цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;

- технічного паспорта (з відміткою про проведення 
технічного обстеження -  у випадку прийняття в 
експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових


