
Додаток 8 

до Порядку 

_ Інспекція Державного архітектурно-будівельного 

контролю  

Департаменту територіального контролю  

Харківської міської ради 
(найменування органу державного архітектурно- 

будівельного контролю, якому надсилається заява) 

 

Замовник  Іванов Іван Антонович, 

Харківська обл., м. Харків, 

вул. Клочківська, 501,  

Паспорт ММ 020202, виданий 01.01.1998 

Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України 

в Харківській області ідентифікаційний 

номер 1234567890, тел. (057) 702 10 10__ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, 

місце проживання, серія і номер паспорта, ким і коли  виданий, 

номер облікової картки платника податків 

(не зазначається фізичними особами, які через свої  

релігійні переконання відмовляються від прийняття  

реєстраційного номера облікової картки платника  

податків та повідомили про це відповідному  

контролюючому органу і мають відмітку у  

паспорті), номер телефону; найменування  

юридичної особи, її місцезнаходження, 

код платника податків згідно з ЄДРПОУ  

або податковий номер, номер телефону) 

 

ЗАЯВА  

про прийняття в експлуатацію закінченого  

будівництвом об’єкта та видачу сертифіката 

 

Прошу прийняти в експлуатацію _________Реконструкція квартири №1 по_______ 
                                                                    (найменування об’єкта,  

_________________________________пров. Харківському, 1, м. Харків_______ 

__пров. Харківський, 1, кв. 1, м. Харків_________________________________ 
його місце розташування згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт) 

_______________1122.1__________________________________________________________ 
(код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000) 

_____________________________________________________________та видати сертифікат. 

З метою забезпечення ведення 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 відповідно до Закону України “Про 

захист персональних даних” я, Іванов Іван Антонович_________________, 
                                                                        (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) 

даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 



Додаток. Акт готовності об’єкта до експлуатації на 7 арк. 

 

 

 

Замовник 

(уповноважена особа) 
____________________ 

(найменування посади) 

________ 

(підпис)  

Іванов Іван Антонович 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

 
{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018} 
 

МП (за наявності) 

 

 

11.05.2018 р. 

 

 

 

 


