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1 Орган, що надає 

послугу 

Управління з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю міської ради 

2 Місце подання 

документів та 

отримання 

результату послуги 

Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал 

Дія” 

3 Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Для видачі сертифіката необхідно подати: 

1. Заява про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу 

сертифіката за встановленою формою. 

2. Акт готовності об’єкта до експлуатації 

3. Документ або інформація (реквізити платежу) про внесення 

плати за видачу сертифікату 

4 Порядок та спосіб 

подання документів 

Подається замовником (його уповноваженою особою) виключно 

в електронні формі через електронний кабінет шляхом подання 

засобами програмного Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг «Портал Дія» 

5 Оплата Платно. 

Розмір плати за надання послуги: 

4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом 

перерахування коштів через банки, платіжні пристрої чи 

відділення поштового зв’язку або через Інтернет з 

використанням платіжних систем та/або програмних засобів 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва чи 

іншої державної інформаційної системи, інтегрованої з Єдиною 

державною електронною системою у сфері будівництва 

Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є 

документ або інформація (реквізити платежу) про внесення 

плати у будь-якій формі. 

Документ або інформація (реквізити платежу) про внесення 

плати подається замовником (його уповноваженою особою) 

http://www.mvk.if.ua/
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разом із заявою про прийняття в експлуатацію об’єкта та видачу 

сертифіката. 

Розрахунковий рахунок – UA238999980334129879000009612 

Код ЄДРПОУ – 37951998;  

Банк отримувача: ГУК в Ів.-Фр.об./ТГ Ів.-Фр./22012500 

Призначення платежу – видача сертифіката відповідності 

закінченого будівництвом об’єкта 

* У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката оплата 

повертається за зверненням замовника. 

6 Термін виконання 10 робочих днів  

7 Результат послуги - Видача сертифікату відповідності закінченого 

будівництвом об’єкта що за класом наслідків 

(відповідальності) належить до об’єктів з незначними 

наслідками (СС2) 

- Відмова у видачі сертифіката закінченого будівництвом 

об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить 

до об’єктів з незначними наслідками (СС2) 

8 Спосіб отримання 

відповіді 

(результату) 

Інформування замовника про результат надання 

адміністративної послуги здійснюється через електронний 

кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг “Портал Дія”. 

Інформація щодо виданого дозволу на виконання будівельних 

робіт (внесення змін) розміщується в реєстрі будівельної 

діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва 

9 Законодавчо-

нормативна основа 

1. Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 

«Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об'єктів» 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. 

№ 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної 

державної електронної системи у сфері  будівництва» 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р.  

№ 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо 

спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та 

інших послуг з використанням програмного продукту «check». 
 

http://www.mvk.if.ua/

