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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

з 

Про затвердження Порядку перепланування та/або переоблад 
житлових та(ііёжитлових приміщень у багатоквартирних житлових ~ 

гуртожитках, а також об' єктів громадського призначення М. Бровари. 

3 метою забезпечення конституційних прав громадян на володіННJI, 
користування та розпоряджеННJI своєю власністю, відповідно до ст. ст. ЗО, 1 ОО, 152 
Житлового кодексу Украіни , Законів України «Про приватизацію державного 
житлового фонду», <<Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» , 
<<Про засади державної регуЗUlТОРНОЇ політики у сфері господарської діяльності», 
<<Правил користування приміщеННJIМИ житлових будинків і гуртожитків », 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р. N! 572 , 
постанови Кабінету Міністрів України від зо. 09.2009 р. N! 1104 «ДеJПd IIИТaННJI 
Н8ДaинJI дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт», наказу 
Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005р N!7б <<Про затверджеННJI Правил 
утримaниJI жилих будинків та прибудинкових територію>, керуючись cт.cT.25,S9 
Закову Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні» та враховуючи 
рекомендації постійних комісій з питань розвитку та благоустрою території, 
земельних відносив , архітектури, будівництва та інвестицій і з питань 
комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

І. ВИРІШИЛА: 

1. Затверр' Порядок перепланування та/або переоблвднВВНJI житлових та 
не?КИТлових приміщень У багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а 
також об'~ Громадського призначеННJI lt!. Бровари (далі - ПОРJJДок), що 

додається. . 
2.Управлінвю житлово-комунального господарства забезпечити оприmoдвеlПlJl 

t· Пор~ в засС?бах M~COBOЇ iн~opMaцii.. . 
з. Ріmещ ~абирає ЧИШlОСТI з дня иого ~пубm~ання. . 
4. Визнати таким, що втратило чииmсть, Р1ШеННJI виконавчого коМІтету 

Бро~арської міської ради Від lЗ.08.2002р ~~55 .<dIpo затверджеННJI По~ядку 
над_ дозволів на npоведеНИJI реконструкцп, ~тanьвих ремоитних роБІТ або 
перепланування в орендованих нежитЛОВИХ ПРИМ1Ще~, що є комунальною 

власністю територіальної громади м. Бр~вар . 

5 тr ' за виконaниJJМ цього р 1tьfiлa на зас~а МІського . АОИТРОnЬ ~O Otr.· . . , 
голови Голубовськоro г.п. • ~ ~ <' 
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ВиконуючИй о.бов'~~ мі,СЬКОГО 
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ПоданнЯ: 

_ начальниК управління житлово
комунального господарства 

погоДЖЕНО: 

_ заступнИК міського голови 

_ заступник міського голови 

- - начальник 
юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, 

земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій 

/-f!t·~··, 
_~rI_ ' ____ в.о. Морозова 

__ --,,-_0/---- г.п. ГолуБОВСЬКIІЙ 

__ »r,J.~'--f-__ В.В' Руденко 

Cd 
І.Г. Лавер 

_~ Н.І. ГВIІ11ОК 

__ ~~~-I--_c.B. ПіддУБНЯК 

- заступник голови комісії з питань 

комунальної власності та npива:-"заЦl"l' Ю А Серmnк 
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Затверджено 
Ріmенни 

Бров.а.РСЬКОї міської ради 
від 11' ~ZW; (9' N!! ?UI-}Y-0-

Про затвердження Поря 
житлових та н дку переПJJанування та/або перео5JJадоання 
бvnннках гу еЖlIТЛОВllХ ПРllміщеllЬ у багатокваРТllРНDХ ЖlIТJJОВПХ 
,,~ ,РТОЖllтках а також 5' • , о ЄКТІВ громадського ПРllзначення 

м. БроваРl1 • 

1.3агаJJьніПОJJоження 
1.1.. Порядок переплaнyDанЮl тalабо переобладнанЮl житлових та нежитлових 
пр~ень у багатоквартирних житлових будинках, гуртожитках, а також 
рб ЄКnB громадського ~ризначеНЮІ визначає процедуру надання дозволу на 
пере.пл~aинJI та/або переобладнанЮl житлових та нежитлових приміщень 
(Д~-ПРИМ1Щень), а саме: - квартир в житлових будинках ; 
- юмват у гуртожитках; 

- вбудованих та вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень в житлових 
будинках; . . , , 
- приміщень <;1б'єктів громадського призначеИНJI. 

1.2 .. П~Р'JIД!Зк, І поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що 
знаходиться на території міста Бровари , незалежно від форм власності та 
балансовоі належності. 

1.3. Даним Порядком регламентується процедура визначеНИJI готовності до 
ек~плуатац~ і оформлеllНJl правовстановлюючих документів на приміщеввя піCJIJI 
здіі~неllНJl цер~ЩІануванвя тalабо переобладнання та вставовmoєrься процедура 
виріще~ питавь, ,пов'язаних із самовільним переплануваввям та/або 

• '. І. • 

пер~~БЗf~~ I,IP~~НЬ . , 
1.4. Замовнихами проведеВIIJI ~ереплануванвя та ,або переобладвaвиJI можуть 
виступати власники (співвласники),а також наймачі та орендарі приміщень за 

згодою іх власmпciв. 
1.5. у цьому ПорЯДІСУ терміни вживаються У такому значенні: 
ЖиТЛОВИЙ будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманЮІМ 
вимог' устаноВлених законом, іншими нормативнq-правовими актами і 
пр~~~~~н~ для пС?арйвоro в ній проживаиия . . 
Квартир~ - комплекс взаємопов'язаних ПРИМІЩень, вико~~~вуваних ДJIJI 
nPОЖИВaIIНJI' однієї сім'ї різного чис~~ого складу або OДR1~ JПOДИІІВ, JIКИЙ 
ВКJIЮча~ (п.мі~): житлову (ЖИТЛОВІ) ІС1МИа~, кухню, ванну КІМНату (душову), 
вби,Р8JlЬШО (або.суміщеВИЙ.санвузол), передпоК1И, комору чи вбудовану шафу . 

. , 8.... ' . • 
ЖВТJlове; приміщення -. оп~ваие ПРИМ1ЩеИНJI,. розт~оваи~ У Haд3~МВOМY 
повеяt;!", w.Jq~a,~,e, ДJIJI ЦШОРІЧНОГО. проxa;mаиня .1 яке. В1ДПОВ1Дає СаІПтарно
еJIiдеl4iолоri1Ш,ИМ вимогам .щодо ~OКJI1Мaтy 1 ПОВІТРJIВ?ГО. середовищ&, 
природного освітлеВИJl, Д~ПУСТИМИХ рІВИ1В нормованих параметрІВ ~1ДROCHO ~, 
вібрації, ультразвуку та ІНфразвуку, електричних та елеКТРОМarR1ТИИХ ПОЛІВ та 

іо~уюч~ro в,ипр~мівюВ8IIВJJ:. 
• : С; І .,.:. ,. • ",..' _' 

. ' 

.' .. • '1 ,'і • 1\ , • 
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Нежuтл~ве ПРllміщення - приміщенНJI ,яке належить до житлового комплексу 
але не в~оситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно ...: 
правових ВІДНосин. 

"Балкон - Виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена nлощадка, що 
служить для відпочинку влітку. 

Ло~ - перекрите й обгороджене у плані з "ІрЬОХ боків приміщеНИJI, відкрите 
дО ЗОВНІШНЬО~О простору або засклене, що служить для відпочинку влітку. 
Засклена лоДЖІЯ не є верандою. 
ДОПОМ~і приміщення багатоквартирного житлового будинку - приміщеННJI, 
~изначеНІ для. забезпече~НJI ~ксnлyатації будинку та побутового обслуговувaнНJJ 
иого мешканЦІВ (СХОДОВІ КЛІТКИ, вестибюлі, перехідні mmoзи, позаквартирні 
коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти тощо) . 

.!еХНіЧНі ПРllміщення - приміщеННJI для розміщеННJI обладнання тепловузлів, 
боилерних, ЩИТОВИХ, вентиляційних камер, комутаторів, радіовузлів, машинних 
відділень ліфтів, холодильних установок та ін. 

Вбудоване або вбудовано - прибудоване нежитлове приміщеННJI
іІримїщеННJI пе належить до житлового КОМІШексу але не відноситься до 
житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин. 

Перепланування - перенесеННJI і розбир8ННJI перегородок, перенесеВНJI і 
влаппувaнНJJ дверних прорізів, улаштування і переустаткувания тамбурів. 

Переобладнання жилих і нежилих приміщень - улamтyв8ННJI інженерного 
обл8ДНaииJI, монтаж систем кондиціонування повіtpя та засобів супутникового 
зв'язку, перенесеННJI нагрівальних, сантехнічних і газових приладів, влaшryва.ння і 
переобладнання туалетів, ванних кімнат, вентитщїйних каналів тощо; 

1.6. Виконання робіт з переплануванlDI тalабо переобладнання приміщень, 
дозволяється проводити JIИIПе після OtpИМa.нНJJ дозволу виконавчого комітету 
Броварської міської ради (далі -виконком БМР) на підставі розробленої та 
погодженої згідно з чинним законодавством проектної документації . 
1.7. ,ПроведеННJI переШІанувaнНJJ тalабо переобладнання приміщень без дозволу 
ВИКQ1рСОМУ Бl\t1P вважається самовільним. Фізичні чи юр~ особи, що 
здііс~ самовільне перепланування та/або переобладнання ПРИМІЩень lJecyть 
відпр'в~альніCТJ:»"передбачену чинним законод~ством. 
1.8. 'Забороияється під час перепланування ПРИМІЩень у багатоквартирних 
житлових будинках: . . 
.. обl~ати б~~ии ~ помеIIJIaШIIJIМИ квартир IIIJDIXом розбирaнIDJ ЗОВНIППnX 
стів· 
.. пеі>~но~ити опазООвальні прилади на лоджії та балкони; 
.. обl~~~:Квар~и по .вертикалі з повним або частковим розбирВВIIJIМ 
міхспОQерхових перекрИТТ1В; . . . . 
.. збіЛьшувати площу приміщень Санітарних вyзmв І ваини;х lQМIIaT за рахунок 
жилих прщ.dще~ квартири;. ' .. 
.. ~~yвa~ ~ррізи в Hec~ СТ1Вах без затверджеНОІ в установленому 
nop~ p.poe~Ol .цо~еитaцu, І 
.. ' 'бир' ати П.ідТотовку під підпогу на ~вукотеплоізошщіііній основі при 
роз, І," Ф 

'~eвнi ремонту, що призводщь до неприпустимого акустичного диском орту 
прове,..., ,. ·"r, , 
В кв~РтиРU"роз~е~ нижче ~OB~PXOM; • 
.. лаштовувати прибудови до ПРИМІЩень перших пов~рХ1В багатоквартирних 
~лових бу~ ДJIJI Bep~ та господарських ПРИМІЩень ; 

, ' 
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1.9. ПереплануввиНJI та/або переобладнання приміщень у багатоквартирних 
жит~?вих будинках з ПРИЄДНВННJIм допоміжних приміщень житлового будинку 
або ... ІХ частини з метою поліпшення житлових умов власниками приміщень 
(наимачами, орендарими) допускається лише за умови отримання згоди власника 
(балавСОУ11.'~ача) житлового будинку та власників ( наймачів, орендарів) 
квap~ пІД ІЗДУ чи поверху, в залежності від призначеНВJI допоміжного 
ПРИМ1щеНВJI. Нвд8ИНJI згоди засвідчується ЖЕК, ОСББ,ЖБК (додаток 1). 
1.10. Перепланув8ИНJI та/або переобладнання приміщень у житлових будинках з 
приєдн8ИНJIМ технічних приміщень житлового будинку не допускається. 
1.11. При проектуванні і проведенні будівельних робіт замовники зобов'язані 
дотримуватись екологічних і санітарно-гігієнічних, протипожежних архітектурно
будівельних вимог, державних стандартів, норм і правил, встановлених 
законодавством. 

1.12. Архітектор (інженер) проекту, несе відповідальність за якість проектних 
рішень та додержанНJI вимог нормативних документів відповідно до чинного 
законодавства. 

1.13. Спори з питань перепланування, переобладнання приміщень вирішуються в 
судqвому порядку відповідно до чинного законодавства. . . 

2. Порядок отриманни 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 

доручеВВJIМ подає наступні документи: 
2.1.1заяву на ім' я міського голови; 
2.1.2 копії докУментів, які підтверджують право власності на приміщеИНJI, або 
документи про право користування та завірен~.згода власника; . 
2.1.3 якщо JЩас~ом є Юр'идична особа - копn уст~овчих докумеитш; 
2.1.4 копію технічного паспорта на квартиру, ПРИМ1ЩеИИJI; 
2.1.5 письмова згоду всіх повнолітніх співвласників жп:лового приміщеИНJI ; 
2.1.6. якщо приміщеННJI розміщені у багат~квартирному бу~ - письмову 
згодУ повнолітніх власників (наймачів) сyмnкииx з даним при:мпцеИНJIМ квартир 
чи ІІР.иміще~ .(1;Іа ~OBepci, вище та нижче на один поверх) завІрену ЖЕК, 
ОСББ,жБК ( додаток 1); 
2 1 7 мова згода на виконання перепланування та/або переобладнання .. пись , · '. б 
_ бал~соyrpDtyвача (власника) житлового УДИНКУ, JIКЩО квартирф а, .нежитлове 
приміщеННJI розміщені у відомчому чи комунальному ~ловому OНДI; 
_ в будинкУ житлово-будівельного кооп~ративу CдaJI1 - ЖБК) або у будиику~ у 

орене об'єднаиия співвласНИКІВ багатоквартирного будинку CдaJI1 -
якому ств б . (. ста ) 
ОСББ) - письмова згода правліиия чи загальних з oplВ ~пдно ryтy . 

• " •• І •• , • eНWI знаходиться в ореНДІ. 
- оре~одавЩJ;, якщо прИМ1Щ б 

1 8 іl, '.; ,І' поверхового плану будинку, надана балансоутримувачем удинку 2.. КОП1Jl,з п~" ," ' , tжБК~ ОСББ, ЖВК?~ 
2.1.9 Ескізні ПРОПОЗИЦ11 . , 

;";окументи приімают~е~ : . . ' . 
. ~ від ФіЗичної 9соби -.1. вїДДШl по р.?БОТ1 БЗІ зв~рнеИНJIМИ IpOM8ДJIН '. • м 

';о' • І " •• особи фізИЧНОІ осо и-mдпpиємця - 8ДМ1И1страторо 
- ВІД .~~~Of ' 

доз~iWr~С?~о ~ещР)' : 
• І іі ,І':: 
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2:~аивт: з ~o~exтo~ документів, перелічених в п.2.1, після реєстрації у з
д рМ1Н З ВІДПОВІДНОЮ резолюцією міського голови або його заступника 
передається дли подальUIОГО опрацюваннв В управління ~лово-ко~ального 
господарства Броварської міської ради (далі УЖКГ). 

2.3. УЖКГ. протвго~ 5 робочих днів з дня надходжеинв зuви здіЙСlПOє 
~ОМlШехтацllO неоБХІДНИХ документів, перевіРJlЄ HUВHicть у заивиика 
заб~ргованос,? п.о сплаті комунальних послуг та подає справу на чергове 
зас1Дан.ия , МІ~ВІДОМЧОї комісії з питань використаиии та схоронності житлового 
фонду 1 ?б ЄКТІВ rpомадського призначення усіх форм власності (далі -Комісіи). 
В разІ, JlКЩО у заивника виивлиєrьСJl заборгованість по оплаті за комунальні 

пос~, документи залИUIаюТЬСJl без руху в У)ККГ, про що письмово 
ПОВ1ДОМJDIється заивникові. 

Положеинв про Комісію та ії склад затверджуєrьСJl ріmеИНJIМ 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 наданнв 
дозволу на перепланування та/або переобладнаннв приміщеннв. В разі 
необхідності УЖКГ проводить обстеженнв стану приміщеннв, на 
переплануваини вого розглядаюТЬСJl документи, про що складаєrьСJl відповідний 

акт. Про дату проведеИНJI обстежеННJI зuвника повідомmПoть завчасно. 
Ко~сією визначаюТЬСJl та оформmпoТЬСJl протоколом, обов'изкові дО 

ВИІ(О~8.ННJI нцсТУ.ПНі вимоги та обмежеинв щодо проведеННJI робіт з 
переплануванни тalабо переобладнаннв приміщеннв: 
- розділи робочого проекту, ві необхідно розробити ДЛJI проведеВИJI 
перепл8нувaiпui та/або переобладнанив та необхідність іх погоджеllНJl з 
ковтроmoючими службами; 
_ необхідність погоджеНИJI проектної документації; 
_ необхідність ~адеНИJI договору на виконaIIНJI будівельних робіт з 
підп.РИ~qтвамИ, орПшізаціими чи особами, що мають відповідні ліцензії; 
_ Heot}xiднic~' УкладеННJI договору на вивезеllНJl будівельного cмiТТJI; 
_ ЩР~~ ,проведе1ЩJl робіт з переплануваннв та/або переоБЛ~8ВИJI приміщеВНJI; 
_ у3гоДжевНи з Підприємством , що обслуговує дании будивок, питань 
вiдкmoчевияlпїдключеННJI , на період проведеИИJI робіт jJ переплаиувaВНJI та/або 
переоб,цвдиaниJI приміщеИИJl, мереж водоп~стачaIIНJI та BOД~BiдвeдeВНJI, 
теплопостач8ВВJI, raзопос~чаивв, тимчасового mдкmoчеllНJl елеКТРОІНструменту, 

в ~.;.: звар'Ю~~~ приладів, та i~ ~аиь, щО MO~ вПJIИИYТИ на вість 
жит~ов,О~КОМУВальвих послуг та експлу~~ будинку в цшому; 
_ щШї'умС?ви ~ оqмеже~, передбачеm ДІЮЧИМИ иорма~ио-правовими ВIm1МИ. 
2.5. 'Дпв иеЖИТJIО~ИХ прИМІЩень додатково визнача~СJl. . 
_ врах:увaниJI потреби безперешкодного доr:ryпy ОСІб з. обмеженими ф1ЗиCJВИМИ 

можливостими; оо ••• 

_ неоБXw.nсть, ~икон~ б~DfOУ~ОЮ Щ'илеГ~~1 тер~рп.... . 
1'2.6]- ~икоиі,соМ. :~:мP на ~cтaвl пропозИЦ11 КОМ1СП приимає Р1ШеВНJI щодо 

. авня або в~ови в иадaиm дозволу на переплануваннв тalабо переобладв8IIИJI 
Н~еВня.' 'Про~~ рimеИИJ1 щодо переплануваннв тalабо переобладваннв 
пр ~;~eвь' ~'l'Ve УЖКГ і подає ва рОЗГJIJIД виконкому БМР. 
nP~'I'~",J б'· б· . в рішенні з~начаюТЬСJl о С?В JlЗКОВI до викон8IIИJI умови та О межеllllJl, зпдио 

протоколу ~Oмiciї., 
• •• .'" L·. • 

І 
І 

І 

'І '. li;d 
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З.Контроль за Вllконанням будівелЬНllХ робіт 
3і/· Контроль за правильністю виконання будівельних робіт здіисmoє ВJJасних (о~ансоутримувач). будинку. Замовник повинен забезпечити безперешкодний 
Ц туп до ~ИМ1щення, в якому проводиться перепланування та/або 
переоБЛ8ДНaннJlппредставників власника (балансоутримувача) будинку. 
3.2. Яхщо при ?роведені пе~еВірки об'єкту буде встановлено, що роботи 
ВИКОНУЮТЬСJl з ВІДХИЛенням ВІД затвердженої проектної документації чи з 
порymениям державних будівельних норм і правил, такі роботи за письмовою 
вимогою ВJJас~ика(балансоутримувача) мають бyrи призупинені. Подальше 
проведення .~оБIТ можна проводити після внесеиия відповідних змін до проектної 
документаЦll. 

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. 

4. Порядок визначення готовності до експлуатації приміщень піCJJЯ 
проведення іх перепланування та/або переобладнання та оформлення 

технічноі документації. 

4.1. ІПсля закінчення будівельних робіт власншс (наймач, орендар) звертається із 
ЗaJIВою на ім'JI міського голови про погодження акту готовності переплановаиого 
та/або переобладваиого приміщення до експлуатації. До зши додаються: 
- акт готовності переплаиоваиого та/або переобладваного приміщення до 
експлуатації (додаток 2) 
- погоджена В установленому порJIДКy проектна документація; 
- копія технічного паспорта приміщення і обміри БП після виконання робіт, 
_ копія ~~iДoцтiJa права власності ( документ права користув8ИIIJI) на приміщення. 
Документи приймаються: 
_ від фізичної особи - у відділі по роботі зі звернеИИJIМИ гром8ДJПI за адресою 
бу~~ар Незал~жиості,. 2 ;. оо • • 

_ від I9P~9Ї особи, фІЗИЧНО1 особи-mдпpиємци - адмш1стратор ДОЗВJJlЬного 

цеіПР~ ;Ja адРесою Гагаріна, 18. .оо • 

4.2. кіа готовності приміщеВИJI до експnyатацu тсля проведеИИJI перепланування 
Dlабо переобл8ДИ8ИИJI ,підписуєrься замовииком, геипроектувальною 
орГaвtзацією та вИконавцем робіт, власником (балансоутримувачем будинку), 
підприємством, що обслуговує даний бу.диио~.. ... 
4.3. пjдпис~ Щ з~свідчує ф~ ВІДПОВІДНОСТІ виконав:их роБІТ пр~ 
архіте~вим та інженерним Р1Шеииям~ державним будІВельним нормам І 
пр_ам~' виМ.о~. пожежної та .техногенної б~пеки,. санітарним нормам. 
Пjр'~аЩш. ~.~ерджУЄ М?ЖЛИВ1СТЬ експnyатaцu ПРИМ1ЩеllВJI без порymеИИJI 
умов ексqлyатЩW будивхУ в цшому. . 
4.4. Arr погоДжуєrься органами пожежного ~ camтapHOro нагшrдy, упрaвniивJJм 
мicтo~yдY.ВaнIfJI lта архітектури, УПР8ВJIlИllJlМ житлово комунального 

господарства. . . . .. б . 
4.s'~ . '. 'ВідпОВЩ~JlїСТЬ за повноту та ~CТЬ ВИКОJl8НИХ ,дuишьно-мовтажвих 
обіт'· та іх вjДiIqвідиість проектним Р1Шеииям, несуть гевпроектувальиик та 

р .\ І. І І' •• ' • 

~а~~~~еfШI··. 
.. . 

. 

~ 
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4.6. ЗaJlВа з Комплектом доftVU .. ... 
в· ов· .. .... р •• енТ1в, ПІСJIJI реєстрацll у З-денний термін з 
1ДІІ 1ДИою резотоЦlЄЮ МІСЬКОГО голови або його заступника передаєrьСJl ДЛJI 
подальшого опрацювання в уп . 
Броварської міської ради (далі ~~ння житлово-комунального господарства 
4.7. УЖКГ в ~epMiH що не перевищує 1 О робочих днів з ДНJI надходжеННJI ЗВJIВи 
готує проект РІшення та подає на РОЗГJIJlД ВИКОНКОМУ БМР. 

4.8. ~ИКОНІСОМ БМР приймає рішення про погоджеННJI акта готовності 
ПРИМ1ЩеИНJI до експлуатації піCJIJI проведеного переплануванНJI та/або 
переобл~ан~ :а нцдання дозволу комунальному підприємству <<Броварське 
бюр~ теХНІЧНОІ lнве~аризації»(далі кп «Броварське БП) ДЛJI внесення змін в 
теХНІЧНУ документацuo . 
4.9. на підставі внесених змін власник приміщення повинен у місячний термін 
звернутись до підприємства, що обслуговує будинок, ДЛJI проведеННJI 
перер~ оплати комунальних послуг з утримання будинку та прибудинкової 
терИТОрll. 

5. Вирішення питань, пов'язаних з оформленням технічної документації на 
приміщення, що самовільно переплановані та/або переобладнані. 
5.1. Якщо ВИJlВилось що власник чи наймач (орендар) приміщеННJI (фізична чи 
юридична особа) вже здійснив самовільне перепланування та/або переобладнання 
примїЩеННJI і бажає оформити технічну документацію на таке приміщеННJI, він 
ПРИТЯГУ~СJl до адміністративної відповідальності за здійснеННJI правопорymеННJI 
відповідно до норм чинного законодавства. 
'5.2.' В~асник чи наймач (орендар) приміщення (фізична чи юридична особа) 
звертаЄТЬСJl до виконкому БМР із З8JJВою про H8ДaННJI дозволу на оформлеННJI 
технічної документації на самочинно виконане перепланування та/або 

пеР~'1~lІ~aннJI пр~еННJI. . . . . 
Документи подає фІзична особа - до ВІДДШУ по робоТІ ЗІ звернеШIJIМИ громадив 

. , 
юр~~ ~~С?ба, фізична особа-підприємець - до адміністратора дозвільного 

цеm.pу,. . 
До ЗВJIВи додаються документи, передбачеm пунктом. 2.1 цього положеllНJl, в 

JIКИX пого,цЖеННJI офорМJIJПOться ДJIJI фактично виконаного перепланувВНIIJI та/або 

р~реQб~~~і . u • • 

зііміеть ескізних пропозиц1И, з8JJВНИК надає висновок спеЦ18JIJЗОВаного 

~и~~тв'а" ЩО M~Є відповідну ~ензію на проведеНIUI детального інженерно
-reхнічноro обстежеННJI, в JlКO~ обов JlЗково визначається: 
_' відП~~~стЬ' l(невідПовідність) виконаного перепланувВНIIJI державним 
будівельним нормаМ в частині планувальних ~~oг; . 
_ технічний став будівельних конструкц1И ПРИМ1ЩеНlUI, в JlКoмy виконано 

перепл~aННJI та/або ;пеJ?еобл8ДНанни та бу~ в цілому; 
_ мо_іСТЬ' подальшогО викорисТ8IШJI ПРИМ1ЩеНIUI без порymеlDlJI умов 
ексрлуатаціі нес;учих конструкцій, та i~eHepHOro обладн~ (систем оп~еНВJI, 
газоіІdЬч_, водопостач8ННJI та Bo~oBlдвeдeННJI, Be~ будинку в ЦІЛому; 
_ н~обхідвість р~об~еННJI ~oe~ mДСИJIе~ конструкцій будинку. .. 
5.3. Якщо, висновкоМ c~eЦ1~OBaнoгo mдпpиєм~а ,виз~ачено неоБХ1ДН1СТЬ 
виконанни будівельних роБІТ з П1Д~ИJlеНIUI ко~струкц1И, в З8JJВІ зазначається згода 

ЗЩ~ #~ ПРРВ!і'~еНВJI д~ роБІТ за власник рахунок. 
&. • •• 

Р' 
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5.4. З~а з к~мпл~кто~ документів, перелічених в п.5.3, піcmI реєстрації у 3-
деlDlИИ терМІН з В1ДІІОВ1ДНОЮ резолюцією міського голови або його заступника 
передаєrься ДJIJI подальшого опрацюванНJI в УЖКГ. 

5.5. УЖКГ. ПРОТJlГоt:t 5 робочих днів з ДНJI надходженНJI заяви здійсlПOЄ 
КОМIIJIектац1Ю неоБХІДНИХ документів, перевіряє наявність у заявника 
заб?ргованості . ~~ сплаті комунальних послуг та подає справу на чергове 
зас1Данни КОМІСll. 

В разі, якщо у заявника ВИJlвляється заборгованість по оплаті за комунальні 
по~, документи залишаються без руху в УЖКГ, про що ПИСЬМОВО 
ПОВ1Домляєrься заявникові. 

5.6 Комісія в термін що не перевищує 10 днів, розглядає надані документи та 
надає відповідний висновок. 
5.6.1 Якщо висновком спеціалізованого підприємства визначена відповідність 
виконаного переплануванни та/або переобладнaнНJI державним будівельШІМ 
нормам в частині планувальних вимог, умов експлуатації інженерного обладнання 
(систем опалеНВJI, газопостачaнНJl, водопостачaнНJI та BoдoBiдBeдeННJI, веНТИJIJЩЇі) 
будинку в цілому та визначена можливість подальшої експлуатації приміщеННJI 
без додаткового проведеННJI будівельних робіт з шдсилеННJI конС1рукцій, комісія 
оформляє протоколом погоджеННJI виконаного перепланування та lабо 

переобладнанНи. 
Замовник підписує Arr готовності приміщеННJI до експлуатації шели проведеННJI 
переплануванни та/або переобладнання з генпроектувальною організацією, 
виконавцем робіт, власником (балансоутримувачем будинку), підприємством, що 
об~вуєд~ будинок. . 
5.6.2. Arr погоджується органами пожежного та Сан1тарного нагляду, 

упр~~ містобудуваиня та архітектури, управліННJIМ житлово - комунального 
господарства. . . 
5.6.3 УЖКГ в термін що не перевищує 10 робочих ДН1В з ДНJI отрим8IIНJI ury 
готує проект рішеННJI виконко~ БМР.. . 
5.6.4. Виконком БМР приимає р1Шенни про погоджеННJI акта готовносТІ 
приМіпіеННJI \ до експлуатації післи проведеного о перепланув8IIНJI та/або 
переобл8ДНаиня та надання дозволу комунальному mдпpиємству «Бровар~ьке 
бюро техщ.чної· інвентаризації»(Далі кп <<Броварське Бп) ДJIJI внeceННJI змш в 

техн}Ч!ІУ до~~нтацію о о о 
5.6.5. Якщо самовільно проведеш роботи потре~ують додаткового. ~силеНВJI 

конструкцій будинкУ, що необхідно розробфИТИ зnдно висновку спеЦ1ВJUЗб o~aнo~ о а . комісією визначаютьсЯ та о орМЛJllOТЬСЯ протоколом о ов JlЗКОВI 
mдпpиємств ,. ., -І б 

о • "'~II' ВИМОГИ та обмеженни щодо виконаного перепланув8IIНJI "lаІ8 О 
до виконАПРА ,. о.; • 

іІереобл8ДН~ прИМ1Щенни: . .. .0 
_ оз,,· обочого проекту та неоБХ1ДН1СТЬ ІХ погоджеННJI з контроmoючими 
P.·~·IP.' 
~бами;. . б . б·· _ веобхідність отРимання дозволу ва викон8ШIJI УД1В~НИХ ро lТ З П1Дсиленни 

ковструкцій; . . б . б· 
б .. VТl'падеНВJI договору на викон8IIНJI уд1ВeJlЬНИХ ро ІТ З - вео ~cть J"_. о • ••• ... 

піДПри~ствами о'р~щіями чи особами, що маюб тьо ВlДІІов1ДВ1 ~ензn; 
_ необxi,tQnёТь"~адеНВJI договору ва вивезеННJI УД1вельноro см1пя; 

- ~OK пРоведеНня робіт; о о 
.' о" • ;. • • • обме-,е~1І' передбачеВ1 ДІЮЧИМИ нормативно-правовими актами. 
_ 1ВШ1 умови та . .- 'ПDA' .' . . .::] .. 
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5.'!. П~дanьmа процедура отриманНJI дозволу виконавчого комітету Броварської 
MICЬK~l ради на проведенНJI робіт з переІШанування тalабо переобладнання 

ПРИМ1щеВНJI та визначенНJI готовності до експлуатації приміщеННJI проводиться 
згідно розділів 2-4 цього порядку. 
5.8. На підставі внесених змін власник приміщення повинен у місJIЧНИЙ термін 
звернyrись до підприємств&, що обслуговує будинок, ДЛJI проведеННJI 
перерахунку ОІШати комунальних послуг з yrpимaННJI будинку та прибудинкової 

т~риторіі. 
5.9. Якщо рішеННJIМ виконкому БМР заявнику відмовлено у дозволі оформити 

технічну документацію на самовільно виконане переІШанувaННJI та/або 
переобладнання приміщення, власник чи наймач ( орендар) приміщення, який 
здійснив його самовільне переІШанування та/або переобладнaННJI , зобов'язаний за 
власний рахунок привести приміщення у попередній стан. 
5.10. у разі JlКЩО самовільне перепланування тв/або переобладнання призводить 
до погіршеННJI технічного стану будинку в цілому та порушуються права інших 
споживачів, зазначені роботи виконуються балансоyrpимувачем будинку 
(виконавцем послуг по yrpиманюо будинку), питання відшкодування вартості цих 
робіт власником, наймачем (орендарем) пр. . eННJI вирішується у судовому 

порядку 

Виконуючий обов'язки міськог 
голови - секретар ради І.В.Сanожко 
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Додаток 1 
До рішеНIUI 

!,"роваЕськоі міськоlУади 
Ia-:Ol{{)p. Н!! /~/-)',p'-/JГ 

1 

Лист погодження 

власників суміжних квартир (приміщень) жилого будинку Н!! _ по 
вул. щодо проведеННJI 

перепланування квартири (приміщення) Н!! власником 

.N! Прізвище, ім'я, по Н!! і серія паспорта, Підпис 

батькові власнИЕів 
. 

власника дата видаЧІ, 
квартири 

квартири (приміщення) найменування 
(приміщення) 

органу, який видав 

. 
убудинку 

. 

. дані власників суміжних квартир ( приміщень) 
Підписи та паспоpтm жилого будинку Н!! по 
N!!N!!! ____ ------ відповідно до поверхових планів та прав 
вул., ______ ~.-.---.-.--
власності засвідчую. 

Керівник комунального 
житлового підприємства Н!!:.....-_-
(голова ЖБК, ОСББ) 
батькові) 

(підпис) (прізвище, ім'я, по 

мп. 



11 

Акт 

Додаток 2 
До рішення 

БRоварськоі міськ9lPади 
IF.~~ N!/fo!l-ga-

аl.Бровври 

• ГОТОВІ10сті ПРllаlіщеllllR до експnyвтвціі 
nlCJUJ проведеlllШ переПЛВll)'ВВllllJI та/вбо переоБЛ8ДIIВИПR 

Назвв об'єкта 
------------------~~~~~0~~==ое=~~Ь~3а=н=а=че=н=юw~~шнф~Р-f~)-----------

Адреса об'єктв 
~----------------~(~3nP~.==0~СВ~m=0=~==а-Н~а~~-U-О-U--~-Н-О-Cn~О~-----------

3UІОВПІІК 
----------------------Ї(~u=~=~==~н=dм~а=ч,-о=р~еюg~р-:~П=ІБ=~---------------

Робото ВDконапі ІІВ підствві рішенн викопавчого комітету 
--------~--~--~ 

(N!.дaтa) 

Проектр03робленпй _________ ~==~==~~~~~~~~----~~------
(назва ~oeктнoi opraнi3aцt1. N!! ліцензіі, в.ареса. телефон) 

Робото виконуввв 
• ---------:-(H-a-B-a-re-H~niдp;--IДR--O-=i-op-l1III--:b-&ЦI~-=-.. ~N!!:-D n~іце~нз~іі.~в.ар--еса.-тел--е-ф-о-н)---

Перелік робіт, що виконвні пв об'єкri ___________________________ _ 

Всі робото по переПЛВIІ)'ВВНIІІО та/вбо переобл8ДНВВІІІО прпаliщеввв , воконвпі У 
відповідпоeri до дер_ввпп будівeJIыІІІх Hopal і прввил, відповідають звтверджевШ 
проекrвій докуаlеllТlЩЇЇ, пе порушують у&IОВ експлувтаціі imкенерпого обладовввв тв 
несучи конструкцій жптлового будинку в цїлоаry. ВикопвнІ роботи пе ВПЛDD8ІОТЬ нв 
вкість H8Д8ВВJI жптлово-коаryвальвпх послуг влвсвокааl іпшп Dpоаdщевь двного 

будовку. 

Об'єкт має такі показники: 

Вважати приміщеНИJI піCJUI 
проведеНИJI перепланувания та переоблвднВННJI готовим до експлуатації. 

3вМовпик~ _______ -----------~~==~~-----------------------
(пiдmIС, ПІБ) 

ГенппроектувальПиК~------------7.(пiдm~=ш~,nlП6~)-------------------------

rе~пЩрщumК.-.----------------(~п~m~ml=~лmmm~)-------------------------

Балв~соутрпаryriач( вnвс8ПК)' __ --":""":"'--=:==-------------
.... •• І (пiдmIС, ПІБ) 

Підприємство по 
оБСЛУГОВУВВН810 житлового фОвдУ.----...,(ПІДПІ...,.--I-~~IПБ=~-------------------

ПОГОДЖЕНО: 

• .. • (НII3IUL орraиy) 
(дата) (пmшrС) 

м.п. 

(~bвJD.U. їм' .. по бanковО 

(НІ3ва орraиy) . . ... . 
(дата) (niдmIC) 

м.п. 

(~Ьвнще. ім'., по батьковІ) 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 

у праміннв ЖИТJlово-комунаJlЬНОГО гос:подар~ва 

07400, К •• івська область, 1\1. БроваРII, вуя. ГрушеВСЬJCоrо, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від /2. ог. ?tJ/(} N!! tJZ-S'fi' Виконуючому обов' язки 

міського голови, 

секретарю ради 

Сапожку І.В. 

На К!! за 
vf;r --

КЛОПОТАВ НЯ 

Шановний Ігоре Васильовичу 1 

Прошу ВКJlючити до порядку денного сесії Броварської міської ради 

розгляд проектів рішень : 
1. Про затверджеUНJI Порядку переведеННJI житлових приміщень (житлових 

будинків)у нежитлові та їх реконструкції під розміщення об'єктів невиробничої 
сфери і нежитЛОВИХ приміщень (житлових будинків) у житлові в М. Бровари 

2. Про затвердженНJ1 Порядку перепланування тalабо переобладнання 
житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових будинках, 
гуртожитках, а також об'єктів громадського призначення м. Бровари. 

Зазначені проекти пройшли процедуру оприлюднення і доопрацьовані з 
урахуванням зауважень та пропозицій, отриманих від фізичних та юридичних 

осіб. 

З повагою, 

начальниК управління 
В.О.Морозова 
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