Додаток 1
до наказу № 16-ОД від 14.09.2018
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Управління ДАБК
від 14.09.2018 № 16-ОД

ДЕПАРТАМЕНТ
«ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ»

ІНФОРМАЦІЙНА
КАРТКА
ІК 21-02
Згідно з вимогами ISO 9001:2008

ГОЛОВНИЙ ОФІС
м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14,
тел. 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06
cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua
Режим роботи:
понеділок з 08-00 до 17-00
середа з 09-00 до 17-00
вівторок, четвер з 08-00 до 20-00
п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00

Введено в дію з 11.07.2018
версія 01

АВТОЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
вул. Героїв України, 11-А, тел. 758505, 758506
Режим роботи:
вівторок-п’ятниця з 08-00 до 17-00
субота з 08-00 до 16-00

КРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕНЯ
вул. Івана Приходька, 90, тел. 6-02-04
Режим роботи:
понеділок- четвер з 08-00 до 17-15
п’ятниця з 08-00 до 16-00

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
1.

2.

3.
4.
5.

(щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
незначними (СС1) наслідками, розташованих на території м. Кременчука)
Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує
Порядок та спосіб
особу, або уповноваженою особою, за пред’явленням
подання документів
документів, що посвідчують особу та повноваження;
надсилання рекомендованим листом з описом
вкладення.
Документи подаються за місцем розташування
об’єкта – у м. Кременчуці.
Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що
Перелік документів,
необхідних для отримання за класом наслідків (відповідальності) належить до
адміністративної послуги об’єктів з незначними наслідками (СС1), за формою
встановленого зразка.
Безоплатно
Платність надання
адміністративної послуги
10 робочих днів
Строк надання
адміністративної послуги
Подання чи оформлення декларації з порушенням
Перелік підстав для
встановлених вимог.
відмови у наданні
адміністративної послуги
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6.

Результат надання
адміністративної послуги

7.

Способи отримання
відповіді (результату)

8.

Акти законодавства, що
регулюють порядок та
умови надання
адміністративної послуги

9.

Відповідальний за
виконання

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до
експлуатації та внесення даних до 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 або лист повернення документів на
доопрацювання.
Інформація щодо зареєстрованої декларації про
готовність об’єкта до експлуатації розміщується на
офіційному сайті Держархбудінспекції України у
розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному
реєстрі документів, що дають право на виконання
підготовчих та будівельних і засвідчують прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
У разі повернення документів на доопрацювання
відповідь отримується у ЦНАП
особисто, за
пред’явленням документа, що посвідчує особу; або
уповноваженою особою, за пред’явленням документів,
що посвідчують особу та повноваження.
1. Закон України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (стаття 39).
2. Пункт 3 Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011
№461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів».
Управління державного архітектурно-будівельного
контролю Кременчуцької міської ради Полтавської
області, яке здійснює повноваження на території
м. Кременчука.
39600, м. Кременчук, площа Перемоги, 2, 1-й поверх
каб. 120, тел. 700216, E-mail: 41250664@mail.gov.ua
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