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РЕГЛАМЕНТ  
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

іро відповідність збудованого об’єкта проектній документації, 
вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил,

яке надасться
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області

1. Найменування дозвільного центру, 
в якому здійснюється 
обслуговування суб’єктів 
господарювання

Дозвільний центр А / £/&/уО/Ы7/7

2. Місцезнаходження дозвільного 
центру

Адреса: 4У600 00//. 
/V. /(/&//&/?? (?/7 /7/0. /г-Лу/? с/ А

л Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру

Дні 4^7
Години: з /0. 00 до /2. 00 -/7/>г!У̂у<0>лУ 
Э, /4.00 с? <2 /з. 00' дСЖ*/?*/£У/7УА

4. Реквізити адміністратора (-ів) та 
представника (ів) місцевого 
дозвільного органу, відповідальних 
за видачу документа дозвільного 
характеру

А/с70гугг/0 /̂̂ ґ? 
С&’£>Аґ0&'/7'д/?У£ -//&

Тел. </" 7^ <10- <Р<0

4.1 Нормативно-правові акти, якими 
регламентується видача документа 
дозвільного характеру

4.2. Закони України (назва, частина, 
стаття)

«Про планування і забудову територій», 
стаття 30-1

4.3. Акти Кабінету Міністрів України 
(назва, дата та номер, пункт)

- постанова Кабінету Міністрів України від 
20 травня 2009 р. № 534 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від



8 жовтня 2008 р. № 923 «Порядок прийняття 
в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 
21.05.2009р. № 526 «Про заходи щодо 
упорядкування видачі документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності»

4.4. Акти центральних органів 
виконавчої влади (назва, дата та 
номер, пункт)

5. Акти місцевих органів виконавчої 
влади/органів місцевого 
самоврядування (назва, дата та 
номер, пункт)

6. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
документа дозвільного характеру

Заява, до якої додаються документи від 
замовника або уповноваженої ним особи:
— проектна документація, затверджена в 
установленому законодавством порядку;
- акт готовності об’єкта до експлуатації, 
підписаний генпроектувальною та 
генпідрядною організаціями, субпідрядними 
організаціями, що здійснювали будівництво, 
замовником, страховою компанією ( у разі, 
коли об’єкт застрахований);

Акт готовності об’єкта до експлуатації 
підлягає за письмовим зверненням замовника 
погодженню виконавчим комітетом 
сільської, селищної або міської ради, або 
місцевою державною адміністрацією та 
органами, до повноважень яких згідно із 
законом належить участь у прийнятті 
закінчених будівництвом об’єктів в 
експлуатацію.

7. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

Надання свідоцтва про відповідність 
збудованого об’єкта проектній документації, 
вимогам державних стандартів, будівельних 
норм і правил здійснюється на безоплатній 
основі

8. Строк, протягом якого видається 
документ дозвільного характеру

На 11 -й день з дня реєстрації заяви [, .,и
9. Вичерпний перелік підстав для 

відмови у наданні документа 
дозвільного характеру

- неподання документів, необхідних для 
прийняття рішення про надання свідоцтва;

невідповідність поданих документів 
вимогам законодавства;
- виявлення недостовірних відомостей у 
поданих документах;
- невідповідність закінченого будівництвом 
об’єкта проектній документації, вимогам 
державних стандартів, будівельних норм і 
правил.



10. Строк дії документа дозвільного 
характеру (необмеженість строку 
дії)

Необмеженість строку дії

11. Необхідність у проведенні 
експертизи (обстеження) об’єкта, на 
який видається документ 
дозвільного характеру

Проведення підсумкової перевірки

12. Платність (безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження)

Безкоштовно

13. Примітки


