
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Порядку перепланування та/або 
переобладнання житлових та нежитлових приміщень 

у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, 
а також об'єктів громадського призначення м. Бровари . 

З метою забезпечення конституційних прав громадян на володіння, 
користування та розпорядження своєю власністю, відповідно до ст.ст.30,100, 
152 Житлового кодексу України , Законів України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», «Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку» , «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», «Правил користування приміщеннями 
житлових будинків і гуртожитків », затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.10.1992 р. № 572 , наказу Держжитлокомунгоспу від 
17.05.2005р №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та 
прибудинкових територій», керуючись ст.ст.25,59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій з 
питань розвитку та благоустрою території, земельних відносин , архітектури, 
будівництва та інвестицій і з питань комунальної власності та приватизації , 
Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити Порядок перепланування та/або переобладнання житлових та 
нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках , 
а також об'єктів громадського призначення м. Бровари (далі - Порядок) в новій 
редакції, що додається. 
2.У правлінню житлово-комунального господарства забезпечити оприлюднення 
Порядку в засобах масової інформації 
3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування. 
4. Рішення Броварської міської ради від 18.02.2010р № 1421-79-05 «Про 
затвердження Порядку перепланування та/або переобладнання житлових та 
нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, 
а також об'єктів громадського призначення м. Бровари» вважати таким , що 
втратило чинність. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 



Затверджено: 
Рішення Броварської 
міської ради 
від № 

Про затвердження Порядку перепланування та/або переобладнання 
житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових 
будинках, гуртожитках, а також об'єктів громадського призначення 

м. Бровари. 

І. Загальні положення 
1.1. Порядок перепланування та/або переобладнання житлових та 

нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а 
також об'єктів громадського призначення визначає процедуру надання дозволу 
на перепланування та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень 

- (далі-приміщень), а саме: - квартир в житлових будинках ; 
- кімнату гуртожитках; 
- вбудованих та вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в житлових 
будинках; 
- приміщень об'єктів громадського призначення , вбудовано-прибудованих в 
житлових будинках. 

1.2. Порядок поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що 
знаходяться на території міста Бровари, незалежно від форм власності та 
балансової належності. 

1.3. Даним Порядком регламентується процедура визначення готовності до 
експлуатації і оформлення правовстановлюючих документів на приміщення 
після здійснення перепланування та/або переобладнання . 
1.4. Замовниками проведення перепланування та/або переобладнання можуть 
виступати власники (співвласники),а також наймачі та орендарі приміщень за 
згодою їх власників. 

1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 
Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 

вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами і 
призначена для постійного в ній проживання 
Квартира — комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для 
проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який 
включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату 
(душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи 
вбудовану шафу. 
Житлове приміщення — опалюване.приміщення, розташоване у надземному 

поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-
епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, 
природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно 
шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних 
полів та іонізуючого випромінювання. 
Нежитлове приміщення - приміщення , яке належить до житлового 
комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом 
цивільно - правових відносин. 
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Балкон— виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, ще 
служить для відпочинку влітку. 
Лоджія— перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення 

відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить ДЛЯ ВІДПОЧИНК) 
влітку. Засклена лоджія не є верандою. 
Допоміжні приміщення багатоквартирного житлового будинку — 

приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового 
обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, 
позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, 
підвали, шахти тощо). 

Технічні приміщення - приміщення для розміщення обладнання 
тепловузлів, бойлерних, щитових, вентиляційних камер, комутаторів, 
радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних установок та ін. 

Вбудоване або вбудовано - прибудоване нежитлове приміщення — 
приміщення яке належить до житлового комплексу але не відноситься до 
житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин. 
Перепланування - до елементів перепланування жилих приміщень належать: 

перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних 
прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів 
на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків. 

Переобладнання - улаштування в окремих квартирах 
багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного 
обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; 
влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних 
каналів. 
1.6. Виконання робіт з перепланування та/або переобладнання приміщень, 

дозволяється проводити лише після отримання дозволу виконавчого комітету 
Броварської міської ради (далі -виконком БМР) на підставі розробленої та 
погодженої згідно з чинним законодавством проектної документації. 
1.7. Проведення перепланування та/або переобладнання приміщень без ДОЗВОЛУ 

ВИКОНКОМУ БМР вважається Самовільним? Фізичні чи ЮРИДИЧНІ особи, шо 
здійснили самовільне перепланування та/або переобладнання приміщень несуть 
відповідальність, передбачену чинним законодавством. 
1.8. Перепланування та/або переобладнання приміщень у багатоквартирних 
житлових будинках з приєднанням допоміжних приміщень житлового будинку 
або їх частини з метою поліпшення житлових умов власниками приміщень 
(наймачами, орендарями) допускається лише за умови отримання згоди 
власника (балансоутримувача) житлового будинку та власників ( наймачів, 
орендарів) квартир під'їзду чи поверху, в залежності від призначення 
допоміжного приміщення. 
1.9. Перепланування та/або переобладнання приміщень у житлових будинках з 
приєднанням технічних приміщень житлового будинку не допускається. 
1.10. При проектуванні і проведенні будівельних робіт замовники зобов'язані 
дотримуватись екологічних і санітарно-гігієнічних,протипожежних 
,архітектурно-будівельних вимог, державних стандартів, норм і правил, 
встановлених чинним законодавством. 
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1.11. Архітектор (інженер) проекту, несе відповідальність за якість проектних 
рішень та додержання вимог нормативних документів відповідно до чинного 
законодавства. 
1.12. Спори з питань перепланування, переобладнання приміщень вирішуються 
в судовому порядку відповідно до чинного законодавства. 

2. Порядок отримання дозволу на перепланування та/або 
переобладнання приміщень. 

2.1. Для отримання дозволу на перепланування та/або переобладнання 
приміщень власник ( наймач, орендар) або уповноважена ним особа за 
дорученням подає наступні документи: 
2.1.1 заяву на ім'я міського голови (додаток 1); 
2.1.2 копії документів, які підтверджують право власності на приміщення, або 
документи про право користування та завірена згода власника; 
2.1.3 якщо власником є юридична особа - копії установчих документів; 
2.1.4 копію технічного паспорта на квартиру, приміщення; 
2.1.5 письмова згоду всіх повнолітніх співвласників житлового приміщення; 
2.1.6 письмова згода на виконання перепланування та/або переобладнання 
- балансоутримувача (власника) житлового будинку, якщо квартира, нежитлове 

приміщення розміщені у відомчому чи комунальному житловому фонді;. 
- в будинку житлово-будівельного кооперативу (далі - ЖБК) або у будинку, у 

якому створене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі -
ОСББ) - письмова згода правління чи загальних зборів(згідно Статуту). 
- орендодавця , якщо приміщення знаходиться в оренді. 

2.1.7 копія з поповерхового плану будинку, надана балансоутримувачем 
будинку 

(ЖБК, ОСББ, ЖЕК); 
2.1.8 Ескізні пропозиції. 

Документи приймаються : 
- від фізичної особи - відділ роботи'із зверненнями громадян; 
-від юридичної особи,фізичної особи-підприємця - загальний відділ виконкому. 

2.2. Заява з комплектом документів, перелічених в п.2.1, після реєстрації у 5-
денний термін з відповідною резолюцією міського голови або його заступника 
передається для подальшого опрацювання в управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради (далі УЖКГ). 
2.3. УЖКГ протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви здійснює 
комплектацію необхідних документів, перевіряє наявність у заявника 
заборгованості по сплаті комунальних послуг та подає справу на чергове 
засідання міжвідомчої комісії з питань використання та схоронності житлового 
фонду і об'єктів громадського призначення усіх форм власності ( далі -
Комісія). 

В разі, якщо у заявника виявляється заборгованість по оплаті за комунальні 
послуги, документи залишаються без руху в УЖКГ, про що письмово 
повідомляється заявникові. 

Положення про Комісію та її склад затверджується рішенням виконавчого 
комітету Броварської міської ради( далі - виконком БМР). 

2.4. Комісія, в строк що не перевищує 10 днів, розглядає матеріали, визначає 
технічну можливість та вносить пропозиції виконавчому комітету щодо надання 
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дозволу на перепланування та/або переобладнання приміщення . В разі 
необхідності УЖКГ проводить обстеження стану приміщення, на 
перепланування якого розглядаються документи, про що складається 
відповідний акт. Про дату проведення обстеження заявника повідомляють 
завчасно. 

Комісією визначаються та оформляються протоколом, обов'язкові до 
виконання наступні вимоги та обмеження щодо проведення робіт з 
перепланування та/або переобладнання приміщення: 
- розділи робочого проекту, які необхідно розробити для проведення 
перепланування та/або переобладнання; 
- необхідність погодження проектної документації; 
- необхідність укладення договору на виконання будівельних робіт з 
підприємствами, організаціями чи особами, що мають відповідні ліцензії; 
- необхідність укладення договору на вивезення будівельного сміття; 
- строк проведення робіт з перепланування та/або переобладнання приміщення; 
- узгодження з підприємством , що обслуговує даний будинок, питань 
відключення/підключення , на період проведення робіт з перепланування та/або 
переобладнання приміщення, мереж водопостачання та водовідведення, 
теплопостачання, газопостачання, тимчасового підключення 
електроінструменту, в т.ч. зварювальних приладів, та інших питань, що можуть 
вплинути на якість житлово-комунальних послуг та експлуатацію будинку в 
цілому; 

інші умови та обмеження, передбачені діючими нормативно-правовими 
актами. 
2.5. Для нежитлових приміщень додатково визначається: 
- врахування потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 
можливостями; 
- необхідність виконання благоустрою прилеглої території. 
2.6. Виконком БМР на підставі пропозиції комісії приймає рішення щодо 

надання або відмови в наданні дозволу на перепланування та/або 
переобладнання приміщення. Проект рішення щодо перепланування та/або 
переобладнання приміщень готує УЖКГ і подає на розгляд виконкому БМР. 

З.Контрольза виконанням будівельних робіт 
3.1. Балансоутримувач будинку несе відповідальність за технічний стан будівлі. 
Замовник повинен забезпечити безперешкодний доступ до приміщення, в якому 
проводиться перепланування та/або переобладнання, представників власника 
(балансоутримувача) будинку. 
3.2. Якщо при проведені перевірки об'єкту буде встановлено, що роботи 
виконуються з відхиленням від проектної документації чи з порушенням 
державних будівельних норм і правил, такі роботи за письмовою вимогою 
власника(балансоутримувача) мають бути призупинені. Подальше проведення 
робіт можна проводити після внесення відповідних змін до проектної 
документації. 
3.3. Питання, що виникають при проведенні робіт з перепланування та/або 
переобладнання приміщень, вирішуються в порядку, встановленому 
законодавством у сфері архітектури, будівництва та житлово-комунального 
господарства. 
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4. Порядок визначення готовності до експлуатації приміщень після 
проведення їх перепланування та/або переобладнання та оформлення 
технічної документації. 
4.1. Після закінчення будівельних робіт власник (наймач, орендар) звертається із 
заявою на ім'я міського голови про погодження акту готовності 
перепланованого та/або переобладнаного приміщення до експлуатації. До заяви 
додаються: 
- акт готовності перепланованого та/або переобладнаного приміщення до 
експлуатації (додаток 2) 
- погоджена в установленому порядку проектна документація; 
- копія технічного паспорта приміщення і обміри БТІ після виконання робіт. 
Документи приймаються: 
- від фізичної особи - відділ роботи із зверненнями громадян ; 
- від юридичної особи ,фізичної особи-підприємця - загальний відділ 

виконкому. 
4.2. Акт готовності приміщення до експлуатації після проведення 
перепланування та/або переобладнання , підписується замовником, 
проектувальною організацією та виконавцем робіт, власником 
(балансоутримувачем будинку), підприємством , що обслуговує даний 
будинок. 
4.3. Підписаний акт засвідчує факт відповідності виконаних робіт прийнятим 
архітектурним та інженерним рішенням, державним будівельним нормам і 
правилам, вимогам пожежної та техногенної безпеки, санітарним нормам. 
Підписаний акт підтверджує можливість експлуатації приміщення без 
порушення умов експлуатації будинку в цілому. 
4.4. Відповідальність за повноту та якість виконаних будівельно-монтажних 

робіт та їх відповідність проектним рішенням, несуть проектувальник та 
власник приміщення. 
4.5. Заява з комплектом документів, після реєстрації у 5-денний термін з 
відповідною резолюцією міського голови або його заступника передається для 
подальшого опрацювання в управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради (далі УЖКГ). 
4.6. УЖКГ в термін що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження заяви 
готує проект рішення та подає на розгляд виконкому БМР. 
4.7. Виконком БМР приймає рішення про погодження акта готовності 
приміщення до експлуатації після проведеного перепланування та/або 
переобладнання. 
4.8; Рішення надає право комунальному підприємству «Броварське бюро 
технічної інвентаризації»(далі КП «Броварське БТІ) внесення змін в технічну 
документацію 
4.9. На підставі внесених змін власник приміщення повинен у місячний термін 
звернутись до підприємств, що надають відповідні послуги, для проведення 
перерахунку оплати комунальних послуг з утримання будинку і прибудинкової 
території та опалення приміщень. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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Додаток 1 до Порядку перепланування та/або 
переобладнання житлових та нежитлових 
приміщень у багатоквартирних житлових 
будинках, гуртожитках,а також об'єктів 
громадського призначення м. Бровари . 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради 
від 2011 № 

З Р А З О К : 
Міському голові 
Сапожку І. В. 

ПІБ 

проживаючого 
місце р еєстрації 

тел. 

ЗАЯВА 

Прошу надати дозвіл на 

перепланування /переобладнання 
належного(ї) мені на праві власності ( договору оренди, найму) приміщення 
(квартири)№ за адресою : буд 
по вул. 

До заяви додається: 
1 документи про право користування ( згода власника, співвласників); 
2. копія технічного паспорта на приміщення (квартиру); 
3. письмова згода на виконання перепланування та/або переобладнання 

балансоутримувача житлового будинку; 
4. копія з по поверхового плану будинку, надана балансоутримувачем будинку ; 
5. ескізні пропозиції. 
« _ _ » 201__р / / 
Документи перевірив 
/ / 

П.І.Б 
« » ̂  201_р. 

Примітка: 
Перевірка документів, що додаються, проводиться в управлінні житлово-комунального 
господарства, 
вул. Грушевського 2, прийомні дні: середа, четвер з 13.00 до 17.00, тел.5-20-16,6-04-13 



Додаток 1 до Порядку перепланування та/або 
переобладнання житлових та нежитлових 
приміщень у багатоквартирних житлових 
будинках, гуртожитках,а також об'єктів 
громадського призначення м. Бровари . 
затвердженого рішенням 
Броварської міської ради 
від 2011 № 

ЗРАЗОК: 

_20 р. м. Бровари 

Акт 
готовності приміщення до експлуатації 

після проведення перепланування та/або переобладнання 

Назва об'єкта 

Адреса об'єкта 
(згідно свідоцтва на право власності) 

Замовник 
(власник, наймач, орендар: ПІБ) 

Роботи виконані на підставі рішення виконавчого комітету 
(№, дата) 

Проект розроблений 
(назва проектної організації, № ліцензії, адреса, телефон) 

Роботи виконував 
(назва генпідрядної організації, № ліцензії, адреса, телефон) 

Перелік робіт, що виконані на об'єкті 

Всі роботи по переплануванню та/або переобладнанню приміщення , виконані у 
відповідності до державних будівельних норм і правил, відповідають затвердженій 
проектній документації, не порушують умов експлуатації інженерного обладнання та 
несучих конструкцій житлового будинку в цілому. Виконані роботи не впливають на 
якість надання житлово-комунальних послуг власникам інших приміщень даного 
будинку. 
Об'єкт має такі показники: 

Вважати приміщення після 
проведення перепланування та переобладнання готовим до експлуатації. 

Замовник 
(підпис, ПІБ) 

Проектувальник 
М.П. (підпис, ПІБ) 

Генпідрядник 
М.П. (підпис, ГПБ) 

Балансоутримувач 
(власник)ж/будинку 

М.П. (підпис, ПІБ) 
ПОГОДЖЕНО: 

(назва органу) (дата) М.П. (підпис, ПІБ) 


