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Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1. Найменування, 

місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних послуг  

виконавчого комітету Лиманської міської ради  

вулиця Незалежності, будинок 46, 1 поверх 

місто Лиман, Краматорський район,  

Донецька область, 84406 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Понеділок,  вівторок,  четвер,  п’ятниця:  

з 800 до 1600,  

середа:з 800 до 2000, субота: 800 до 1230  

без перерви на обід. 

Неділя вихідний. 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

Тел. (06261) 4 12 70, 4 10 67, 4 14 40 

факс (06261) 4 12 70 

e-mail: cnap.krliman@gov.ua 

веб-сайт: krliman.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”; Закон України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, Закон України “Про 

адміністративні послуги” 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015 № 321 “Про затвердження Порядку 

переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам, 

у жилі будинки” (зі змінами) (далі - Порядок) 

6. Акти центральних органів - 

mailto:cnap.krliman@gmail.com


виконавчої влади 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади / органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Наміри громадянина перевести дачний 

(садовий) будинок у жилий будинок 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них  

- заява про переведення дачного (садового) 

будинку у жилий будинок; 

- копія документа, що підтверджує право 

власності на дачний чи садовий будинок, 

засвідчена в установленому порядку (крім 

випадку, коли право власності на такий 

будинок зареєстровано в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно); 

- письмова згода співвласників (за наявності) 

на переведення такого будинку в жилий; 

- звіт про проведення технічного огляду 

дачного чи садового будинку з висновком про 

його відповідність державним будівельним 

нормам, підписаний виконавцем окремих 

видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням 

об’єктів архітектури, створений виключно з 

використанням Реєстру будівельної діяльності 

у формі електронного документа з 

присвоєнням реєстраційного номера. 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

-  в електронній формі через електронний 

кабінет шляхом подання засобами 

програмного забезпечення Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг 

(Портал Дія); 

- у паперовій формі особисто заявником або 

уповноваженою особою; 

- засобами поштового зв’язку з описом 

вкладення. 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно  

у разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується 

плата 

- 

 11.2 Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

- 

 11.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

- 



12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Протягом 1 місяця 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

- неподання документів, зазначених у пункті 3 

Порядку; 

- виявлення в поданих документах 

недостовірних відомостей; 

- встановлення відсутності у дачному чи 

садовому будинку діючої протягом року 

системи опалення для забезпечення 

експлуатації будинку та/або її невідповідність 

державним будівельним нормам, що 

встановлюють вимоги до опалення, вентиляції 

та кондиціонування; 

- встановлення наявності у дачному чи 

садовому будинку деформацій, що можуть 

призвести до втрати несучої здатності 

конструкцій та руйнування будинку, за 

оцінкою механічного опору та стійкості 

несучих конструкцій. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення про переведення дачного чи садового 

будинку у жилий будинок із зазначенням його 

адреси або рішення про відмову в переведенні 

разом з поданими документами. 

15.  Способи отримання відповіді 

(результату) 

-  в електронній формі через електронний 

кабінет шляхом подання засобами 

програмного забезпечення Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг 

(Портал Дія); 

- у паперовій формі особисто заявником або 

уповноваженою особою; 

- поштою рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення. 

16. Примітка  

 

 

 

Начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, 

головний архітектор             Катерина КИЧА 


