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ЗРАЗОК  
заповнення заяви про видачу сертифіката 

Додаток 2 
до Порядку прийняття в 
експлуатацію закінчених 

будівництвом об'єктів 

 
Начальнику _Голові Державної архітектурно-
будівельної інспекції України 
 (найменування органу, який видає сертифікат,                     
Рибаку О.В.________________________________ 
прізвище, ім'я та по батькові керівника)                   
___________________________________________________   
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,                    
___________________________________________________ 
    серія і номер паспорта, ким, коли виданий,                    
___________________________________________________ 
місце проживання;                    
 ТОВ «Будівельник»________________________ 
 найменування юридичної особи,                     
м. Київ, вул. Харківська, 1__________________ 
місцезнаходження, код платника податків                    
00000000__________________________________ 
   згідно з ЄДРПОУ або податковий номер) 

 
ЗАЯВА 

             про прийняття в експлуатацію закінченого  
            будівництвом об'єкта та видачу сертифіката  

 
Прошу прийняти в експлуатацію Будівництво загальноосвітньої___ 
школи І-ІІІ ступенів по вул. Київській, 1 у м. Києві___________ 
                 (найменування об'єкта, його місцезнаходження)  
та видати сертифікат.  
______________________0000_______________________________,  
    (код об'єкта згідно з Державним класифікатором  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника 
органу, який видає сертифікат 

Найменування органу, якому надсилається 
заява – Держархбудінспекція України  

Зазначається найменування юридичної особи 
– замовника, місцезнаходження, код згідно з 

ЄДРПОУ 

Замовниками – юридичними особами не 
заповнюється 

Найменування об’єкта будівництва згідно з 
проектною документацією, розробленою 
відповідно до вимог Порядку розроблення 
проектної документації на будівництво 
об'єктів, затвердженого наказом 
Мінрегіонбуду України 16.05.2011  № 45, та 
ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної 
документації на будівництво об`єктів», адреса 
об’єкта будівництва. 

 

Код об’єкта будівництва згідно з Державним 
класифікатором будівель та споруд               

ДК 018-2000 
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  З  метою  забезпечення ведення обліку повідомлень про початок  
виконання  підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок  
виконання  підготовчих  і будівельних робіт; дозволів на виконання  
будівельних  робіт  та  відмов  у їх видачі; анульованих дозволів;  
переоформлених  дозволів;  декларацій  про  готовність  об’єкта до  
експлуатації;  сертифікатів  та  відмов  у їх видачі відповідно до  
Закону України "Про захист персональних даних" я, _________________ 
___________________________________________________________ 
          (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) 
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.  
 
     Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на __6__ арк.;  
 
1  березня 2013 р.             ___________Х_____________  
                                                                           (підпис)  
 
{  Додаток  2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 43  
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 } 
 
 
 

Заповнюється лише фізичними особами 

Необхідно зазначити кількість сторінок акту 
готовності об`єкта до експлуатації 

Дата складання заяви, особистий підпис 
замовник 


