
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

пJ;; зат~ердження Порядку переведення житлових приміщёЦь 
у неЖИТЛОВІ ~a їх реконструкції під розміщення об'єктів невиробничої 

сфери І нежитлових приміщень у житлові в м. Бровари 

з метою забезпечення конституційних прав ГPOMaдJlH на володіння, 
користування та розпорядження приватною власністю для здійснення господарської 

та іншого роду діяльності, яка не заборонена законодавством, відповідно до ст. 41 
Конституції України, ст.ст.7, 8, 150, 152 Житлового кодексу Української РСР, ст. ст. 
319, 320 Цивільного кодексу України, Законів Украіни "Про приватизацію 

державного житлового фонду", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку", "Про основи містобудування", "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності", Правил користування приміщеннями 

житлових будинків і гуртожитків , затверджених постановою Кабінету Міністрів 
Украіни від 08.10.92р.Н!!572, наказу Дер>ІОКИТЛОКОМУНГОСПУ від 17.05.05р Н!!76 «Про 
затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», 
керуючись ст.ст.25,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні ", 
враховуючи рекомендації постійних комісій з питань розвитку та благоустрою 
території, земельних відносин ,архітектури, будівництва та інвестицій і з питань 
,омунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок переведення, жи.тлових приміщ~нь У н~житлові та іх 
реконструкції під розміщення об єкт!в невироБНИЧОI сфери І нежитлових 
приміщень у житлові в м. Бровари (даЛІ - Порядок), що додається. 

2. У авл· ННЮ житлово - комунального господарства забезпечити оприлюднення 
пр І . . .. 

Порядку в засобах масової Інформа~l1. . 
з. Рішення набирає чинності з дня иого опуБЛІкування. . 
.. К конаниам цього ішення покласти на заступника МІСЬКОГО голови 
't. онтроль за ви ПА 

Голубовського г.п. '4-9 а t 
~~o' о ... 

Jиконуючий обов 'язки мі 
'олови - секретар ради 
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І.В.Сапожко 



Подання: 

_ начальник управління житлово
комунального господарства 
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Н.І. Гнатюк 

- голова комісії з питань розвитку 
та благоустрою територій, 
зем~ьних відносин, архітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 

- заступник голови комісії з питань 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 

Броварської міської рци 
від ItfP~ (~ Ng~еІ-Rl/?!J-

• 

І. 3агалы�іi положеllllЯ 
1.1. Даний Порядок ПО~И~ІОЄТЬСЯ на весь житловий та нежитловий фонди, що 
знаходятьс.я на теРИТОРIl МІста Бровари, незалежно від форм власності та балансової 
налеЖНОСТІ. 

1.2. ~орядок встан?8ЛЮЄ процедуру переведення житлових приміщень під 
РОЗМІщення об' ЄКТІВ невиробничої сфери у житлові і навпаки - нежитлових 
приміщень у нежитлові; розташованих в житлових будинках і гуртожитках та 
надання дозволу на Їх реконструкцію . 
1.3. Даним Порядком регламентується процедура визначення готовності до 
експлуатації і оформлення правовстановлюючих документів на приміщення після 
здійснення їх реконструкції. 
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 
ЖІІТЛОВИЙ БУДllНОК - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 
вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена 

для постійного в ній проживання 

КваРТ.lра - 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 с~іщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу. 
Жllтлове ПРllміщення - опалюване приміщення, розташоване у надземному 
поверсі, призначене для цілоріЧНОГО. прож~вання .і яке. відповідає санітарно
епідеміологічним вимогам щодо М1КРОКЛІмату 1 ПОВІТРЯНОГО середовища, 

природного освітленНJI, допустимих рівнів нормованих параметрів ~iДHOCHO ~, 
вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромаГНІТНИХ ПОЛІВ та 

іонізуючого випромінювання. 
НеЖllтлове приміщення - приМі~ення , в ~~yктypi, ЖИТЛОВОГ~ будинку, що не 
відноситься до житлового фонду 1 Є самОСТІИНИМ об єктом цившьно - правових 

відносин. 
Реконструкція _ комплекс будівельних РОбі~ пов'яз) aНJ?' зі зміною геометричн~~ 
розмірів будівлі або споруди (надбуд?вв, при y.t;tOBa, ЗМІНОЮ ~кремих КОНСТРУКЩИ 
'та їх елементів, зміною основних teXH1ko-еКОНОМlЧ~ИХ показниКІВ. 
1.5. Переведення житлових приміщень у неЖИТЛОВІ пров~диться У випадках: 

_ визнання у встановленому порядку житлового ПРИМІщення непридатним для 

проживання; . • ф • ьноГО призначення житлового ПРИМІщення. 

1 
- ЗМ1НИ УНКЦІОНал фонду можуть бути переведені нежитлові приміщення, 

.б. До житлового . ах які будyrь 
розтащовані у житлоВИХ будинках 1 гуртожитк , використовуватися 
громадянами для поліпшення житлових умов. 
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1.7. Замовниками переведення житлових приміщень у нежитловий фонд і навпаки 
-~ежит~ових приміщень у житловий фонд, можуть виступати фізичні особи, 
фIЗИ:НІ особи -суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи - власники 
ПРИМІщень або уповноважені ними особи за дорученНJlМ. 

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

1.9. Спори з питань переведення житлових приміщень у нежитлові і не житлових 
приміщень у житлові та їх реконструкції вирішуються в судовому порядку 
відповідно до чинного законодавства. 
1.10. Особи, які виконали реконструкцію приміщення без дозволу, несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством. 
1.11. Житлові приміщення, стосовно яких вирішується питанНJI щодо переведення 
із житлового у нежитловий фонд та їх реконструкції, для розміщення в них 
об' єкта невиробничої сфери, повинні відповідати таким умовам: 
1.11.1. якщо вони розташовані у цокольних, перших поверхах; 
1.11.2. якщо приміщенНJI на другому поверсі будинку, розташоване безпосередньо 
над нежитловим; 

1.11.3. наявність можливості облаштуванНJI окремого входу і пандусу , для 
врахування потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

1.12. Не допускається переведенНJI житлових приміщень багатоквартирного 
житлового будинку у нежитлові з метою розміщення: 
1.12.1. виробництва промислового характеру; . . .. 
1.12.2. підприємств rpOMaдChKOrO харчування з К1~~КІСТЮ посадкових МІСЦЬ БІЛьше 
50 і домових кухонь продуктивністю понад 5,00 оБІДІВ У Д~HЬ; . 
1.12.3. розважальних закладів (казино, комп ютерних залІВ, залІВ rpальних 

автоматів тощо); 
1 12 4 пунктів приймання СКJIотари; 
1·12·5· агазинів сумарною торговою площею більше 1000 кв.м; 
. .. м .. закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до 

1.12.6. спеЦlan1ЗОВаних _ 
... а повітря ЖИТЛОВОІ забудови, перевищенНJI допустимих 

забрvднення теРИТОРІІ т . ( 
• '!' . б ії іонізуючого і неіонізуючого ВИПРОМІНЮВання висновок про 

P~BHIB ~,BI paц~ заб днень або шкідливих впливів запланованого 
BIДCYТН~CTЬ можnиВ Р~колишнє середовище надає ліцензована проектна 
спеЦИфІЧНОГО закладу на н 

організація); б ОГО обслуговуванНJI, на виробництві яких 
1.12.7. підприємств по yrOB . і вибухонебезпечні речовини (за ВИНJIТком 
застосовуютьСЯ легкозаимИСТ1 годинників площею до 300 кв.м); 
перукарень, майстерень з реМОН1утових машин і приладів або ремонту взуття 
1.12.8. майстерень з ремонту по 
площею понад 1 ОО КВ.M~. • К (окрім приймальних пунктів хімчисток і пралень 
1.12.9 .лазень, пралень І Х1МЧИС=стю до 75 кг білизни У зміну); 
самообслуговування ПРОД}'ф'ИВ НИХ станцій призначених ДJJJI телефонізації 
1.12.10 .автоматичНИХ теле ОНпnощею біл~ше 100 кв.м; 
житлових будинків загально~ 
112 11 сьКИХ туалеТІВ; б . . . rpOMaд ім офісів похоронних юро. 
1.12.12 . похоронних бюро, окр 
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2. ПО~ЯДОК IlадаllllЯ дозволу на переведення житлових ПРllміщень у 
IlеЖИТЛОВl 3 peKOllCTPYKQiEIO під об'ЄКТII IlеВllроБНllчоі сфеРII. 

2.З.Власник житлових приміщення або уповноважена ним особа за 
t дорученням, подає до виконкому БМР наступні документи: 

2.3.1 ЗВJIв~ на ім'я міського голови про надання дозволу на переведення 
~(итлових ПРИМlщень.у нежитлові та проведення їх реконструкції (перепланування) 
ІЗ заз~аченням ФУНКЦІОнального призначення ,в яке планується перевести 
ПРИМІщення; 

2.3.2 копію документа, що підтверджує право власності на приміщення; 
2.3.3. копію технічного паспорта; 
2.3.4. якщо власником є фізична особа - копію паспорта 
2.3.5.якщо власником є юридична особа - копії установчих документів; 
2.3.6. оригінал довідки за формою Ф-З з житлово-експлуатаційної організаціі 
(ОСББ, ЖБК або ін.) про те, що у приміщенні ніхто не зареєстрований і не 
проживає.; 

2.3.7 якщо приміщення розміщені у багатоквартирному будинку - письмову згоду 
повнолітніх власників (наймачів) суміжних квартир чи приміщень (на поверсі, вище 
та нижче на один поверх) завірену ЖЕК, ОСББ,ЖБК (додаток 1); 
2.3.8. письмова згода з узгодженням функціонального призначення приміщень 
об'єкта невиробничої сфери: 
- балансоутримувача( власника) житлового будинку, якщо приміщення розміщені 
у відомчому чи комунальному житловому фонді; 
- орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді; 
_ рішення загальних зборів чи Правління ( згідно Статуту) , щодо надання згоди на 
переведення житлових приміщень із житлового фОН~ У нежитловий ,якщ~ 
житлові приміщення розміщені у будинку житлово-БУДIВ~ЬНОГО коопе~ативу (Д~11 
_ ЖБК) або у будинку, в якому створене об єднання сшввлаСНИКІВ 

багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) 
2.3.9. Передпроектні пропозиції; . . 
• висновок спеціалізованого підприємства, що має л~цеН~IЮ на проведен~ ... 

. нерно - технічного огляду, про теХНІЧНИИ стан КОНСТРУКЦІИ будинку 
детального Інже ... . 
та можливість виконання робіт по реКОНСТРУJЩl1 ПРИМІщення. 

Документи приймаються: . . 
. ф. .. би у відділі по роБОТІ ЗІ зверненнями rpомадин за адресою - ВІД ІЗИЧНОІ осо -

бульвар Незалежності, 2 ;. . 
. .. б фізичної особи-шдприємЦJl - адМІНІстратором ДОЗВІЛьного - ВІД ЮРИДИЧНОІ осо и, 

центру за адресою Гагаріна ;~~eHTiB' перелічених в п.2.3 цього Порядку, після 
2.4. Зая~~ з компле~~: мін з відповідною резолюцією міського голови або його 
реєстрацl1 у З-деннии Р nncr подальшого опрацювання в управління житлово-
заступника передаєтьсЯ ,..,._. ї міської ради (далі- УЖКГ) 

парства Броварсько . 
комунального госпом 5 обочих днів з дня надходження заяви здійснює 
2.5. УЖКГ. протяго~ НИХ Р документів, перевіряє наявність у заявника 
комплектацІЮ неоБЮд. их послуг та подає справу на чергове 
б . плаТІ комунальн 

за оргованосТ1 по с .. . ... з питань використання та схоронності житлового 
. . ·ДОМЧОІ КОМІСI1 . . . . ) 

заСІДання МІЖВІ начення усіх форм влаСНОСТІ (далІ -КОМІСІЯ . 
фонду і об'єктів громадського приз 
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В разі, якщо у заявника виявляється заборгованість по оплаті за комунальні 

пос~уги, документи залишаються без руху в УЖКГ, про що письмово 
ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ заявникові. 

!10ложення про Комісію та її склад затверджується рішенням виконавчого 
КОМІтету Броварської міської ради ( далі - виконком БМР) . 
2.6. Комісія, в строк що не перевищує 1 О днів, розглядає матеріали, визначає 
технічну можливість та вносить пропозиції виконкому БМР щодо можливості 
надання дозволу на переведення житлових приміщень із житлового фонду в 

нежитловий та проведення іх реконструкції із зазначенням функціонального 
призначення. В разі необхідності УЖКГ проводить обстеження з фотофіксацією 
стану житлових приміщень, на реконструкцію яких розглядаються документи. 
Результати обстеження оформляються актом. Про дату проведення обстеження 
заявника повідомляють завчасно. 

Комісією визначаються та оформляються відповідним протоколом, обов'язкові 
до виконанНJI вимоги та обмеження щодо проведення робіт: 

- необхідність оформлення права користування земельною ділянкою під 
влаштування вхідної групи із врахуванням потреби безперешкодного доступу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 
- необхідність надання управлінням містобудування та архітектури Броварської 
міської ради ( далі - УМАР) містобудівних умов і обмеження земельної ділянки 
щодо проектуванНJI і реконструкції вказаних об'єктів; 
- розділи робочого проекту, які неОб~дно РОЗРОб~; 
- необхідність погодження проеКТНОI документаЦll; . 
_ необхідність укладенНJI договору на ВИКОН~НJI .БУ~IВ~ЬН~ робіт з 
підприємствами, організаціями чи особ~и, що. мають ВІДПОВІДНІ ЛlцеНЗll; 
_ необхідність отриманНJI дозволу на БУДІвельНІ РОбо:rи ; .. 

б · . укладенНJI договору на вивезенНJI БУДІВельного СМlтrя, - нео ХІДНІ сть . . 
НJI робіт з переплануванНJI та/або переобладнанНJI ПРИМІщення, - строк проведен ... б 

. иємством ЩО обслуговує дании удинок, питань 
- узгодженНJI з ПІДПР' б· ТаІ б 
. НJI! • ченНJI на період проведеННJI ро ІТ з переплануванНJI а о 
ВІДключен ПІДКЛЮ . 'HНJI мереж водопостачання та BoдoBiдBeдeHНJI, 
переобладнанНJI ПРИМІ~:чан~ тимчасового підключенНJI електроінструменту, в 
теплопостачанНJI, газопос . ' . питань ЩО можуть вплинути на якість 

их приладІВ, та ІНШИХ , 
т.ч. зварювальн тацію бvдинку в цілому· 

альних послуг та експлуа '" , 
ж~тл?во-комун едбачені діючими нормативно-правовими актами. 
- ІНШІ умови та обмежен.ня, п~~ на підставі пропозиції комісії, приймає рішенНJI 

2.7. Виконавчий КОМІтет ві M~BY в наданні дозволу на переведення житлових 
про HaдaнНJI до~волу або д нду В нежитлОВИЙ та HaдaнНJI в порядку , 
приміщень ІЗ житловоГО фо вством дозволу на їх реконструкцію із 

чинним законода , . 
встановленому. начення в яке планується перевести ПРИМІщення. 
зазначенНJlМ ФУНКЦІОНального ПР~ся згі~О протоколу комісіі, обов'язкові для 
В рішенні виконкому визначаю , 

виконанНJI умови та обмеження. му БМР про надання дозволу на переведення 
2.8. Проект рішен~ ВИКОНК~го фонду в нежитловий готує УЖКГ . До проекту 
житлових приміщень ІЗ ~;O:кyмeHтiB, а також протокол комісії. 
рішення додається заява, коп Д 



б 

У разі відмови виконкому БМР надати дозвіл на переведення житлових 
приміщень до нежитлового фонду, УЖКГ видає заявнику рішення виконкому БМР 
про відмову та повертає всі документи. 
3. Після отримання рішення виконкому БМР про надання дозволу на переведення 
житлових приміщень до нежитлового фонду під розміщення об' єкта невиробничої 
сфери та надання дозволу на Їх реконструкцію, замовник зобов'язаний: 
3.1. отримати в управлінні містобудування та архітектури містобудівні умови і 
обмеження забудови земельної ділянки для реконструкції приміщення; 
3.2. оформити документи на право користування земельною ділянкою згідно 
чинного законодавства; 

3.3. розробити та погодити в установленому порядку проектно-кошторисну . 
документаЦІЮ; 

3.4. до початку виконання робіт одержати в інспекції державного архітектурно
будівельного контролю Київської області у Східному регіоні ( далі - інспекція 
ДАБК) відповідний дозвіл. 

3.5. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється 
згідно чинного законодавства. 
3.5.1. По закінченню будівельних робіт власник приміщення звертається із заявою 
на ім' я міського голови про погодження акту готовності реконструйованого 

приміщення до експлуатації. 

До заяви додаються : . . .. 
- акт готовності реконструйованого ПРИМІщення до експлуа:rацll 
- погоджена в установленому порядку пр~ектн~ докуме~тацIЯ; . . 
_ копія технічного паспорта приміщення І оБМІРИ БП ПІСЛЯ виконання PO~IT, 
_ копія свідоцтва права власності ( документ права к~ристування) на ПРИМІщення; 
- копія документу права користування земельною Д1ЛJlнкою 
Документи приймаються: . . . 
_ від фізичної особи - у відділі по роБОТІ ЗІ звернеННJIМИ ~?M8ДJIH , • 

. .. б фізичної особи-підприємЦJI - адмІНІстратором ДОЗВІЛЬНОГО - ВІД юридично І осо и, 

центру. документів після реєстрації у 3-денний термін з 3 5 2 Заява з комплектом , 
. . . mo ією міського голови або його заступника передається для 
відповідною резо ц управління житлово-комунального господарства 
подалыDгоо опра~вання в 

Броварської міської ради (далі УЖКІ1щу. є 1 О робочих днів з дня надходження заяви, 
3 5 3 УЖКГ термін що не переви . . 
. . . в , БМР про погодження акта ГОТОВНОСТІ ПРИМІщення 

готує проект ріIDення виконкому 

до експлуатації . . иться із ЖИТЛОВОГО фонду з дати ПРИЙНJIТТЯ 
3.6. Житлове ПРИМІщення перевод 

об'єкта в експлуатацію. цію об'єкту замовник реєструє зміни 
3.7 . Піcnя прийняття в eKc~aTaмy паспорті будинку експлуатаційної організації 
поповерхового плану в теХНІЧНО и з відповідними підприємствами на оrшату 
(ЖЕО,ОСББ) та укладає ДO~BOP . з потоЧНИМ утриманням житлових приміщень 

які пов язанІ ). комунальних послуг, ОВІІХ ПРllміщеиь (БУДІІИКУ В ЖІІТЛОВІ • 
4. ПОРЯДОК переведення нежll~ якій належить на праві власності або яка є 
4.1. Власник або фізична осо а, приміщень подає до виконавчого комітету 
балансоутримувачем нежитл~вИХвиконкому БМР) наступні документи: 

. .. ади (дanl-Броварської МІсЬКОІ Р 
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4.1.1 заяву на ім'я міського голови п о 
житлові та проведенн .. р ... переведення нежитлових приміщень у 

'.. я ІХ реКОНСТРУКЦl1 (перепланування)· 
4.1.2 КОПІІ документів, які підтверджують п аво .' . 
переводяться у житлові; р влаСНОСТІ на ПРИМІщення, що 

4:1.з ~сКіЗНі.проп.озиціі та висновок спеціалізованого підприємства, що має 
ВІДП~ВІДН! ЛІцеНЗІЮ на проведення детального інженерно - технічного огляду про 
теХНІЧНИ~ стан к?нструкцій будинку та можливість виконання робіт; 
4.1.4 КОПІЮ теХНІЧНОГО п~спорта нежитлового приміщення; 
4.1.5 якщо власником є ~Ізична особа - копію паспорта, якщо власником є 
юридична особа - нотаРlаль~о завірені копії установчих документів; 
4.1.6 якщо нежитлове ПРИМІщення розміщене у багатоповерховому будинку -
письмову згоду влаСНИКІВ прилеглих приміщень на проведення перепланування 

т~аБО переобладнання (прилеглими вважаються приміщення, які мають спільні 
СТІНИ a~o знаходяться безпосередньо над чи під приміщеннями, які переводяться у 

ЖИТЛОВІ (додаток 1); 
4.1.7 поповерховий план з експлікацією на нежитлові приміщення наданий ЖЕК, 
ОСББ.ЖБК; 
4.1.8 письмова згода 
_ балансоутримувач а (власника) житлового будинку, якщо нежиnе приміщення 
розміщене у відомчому чи комунальному житловому фонді; 
_ правління чи загальних зборів(згідно Статуту) в будинку житлово-будівельного 
кооперативу (далі - ЖБК) або у будинку, у якому створене об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) 
_ орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді. 
4.2. Заява з комплектом документів, перелічених в п.4.1, після реєстрації у З-денний 
термін з відповідною резолюцією міського голови або його заступника передається 
для подальшого опрацювання в УЖКГ. 
4.3. УЖКГ протягом 5 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 комісіі 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. 
4.4. Комісія в термін що не перевищує 1 О .~iB, розглядає матеріали, визнача~ 
технічну можливість та вносить ПРОПОЗИЦl1 виконкому БМР щодо МОЖЛИВОСТІ 
надання дозволу на переведення ~ежитлових приміщень житловий фонд в 
житловий фонд після реконстрУКЦl1 (перепланування та/або переобладнання ) 

приміщення. . . б' . 
Комісією визначаютьсЯ та оформляються ВІДПОВІДНИ.М протоколом, о ОВ Я3КОВІ 

дО виконання вимоги та обмеження Щ?ДО проведення роБІТ: . . .. 
. б о проеvтv які неоБХІДНО розробити та неоБХІДНІСТЬ ІХ погодження - роздІЛИ ро очог n"J' 

З контролюючими службами; ... .. кументацll· 
_ необхідність погодження проеКТНОI до , . 

б .. иnадення AorOBOpy на виконання БУДІвельних робіт 3 
- нео ХІДНІСТЬ УйJ. • ••• • .• . ганl.заціями чи особами, що мають ВІДПОВІДНІ ЛlцеНЗl1; 
ПІДПРИЄМСТВами, ор 

І 
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- необхідність уклад~ння договору на вивезення будівельного смітrя; 

строк проведення роБІТ; 

- узгодження з. підприємством , що обслуговує даний будинок, на період 
п~оведення р~бlТ з перепланування та/або переобладнання приміщення, питань 
ВІдключеННЯ/ПІдключення 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. 
4.5. Виконавчий комітет БМР, враховуючи пропозиції комісії, приймає рішення 
про надання дозволу або відмову в наданні дозволу на переведення нежитлових 
приміщень в житловий фонд та надання в порядку , встановленому чинним 
законодавством , дозволу на їх реконструкцію(переобладнання). В рішенні 
виконкому визначаються , згідно протоколу комісії, обов'язкові для виконання 
умови та обмеження. 

4.6 Проект рішення виконкому БМР про надання дозволу на переведенНJI 

нежитлових приміщень в житловий фонд готує УЖКГ. ДО проекту рішенНJI 
додається заява, копії документів, а також протокол комісії. 
У разі відмови виконкому БМР надати дозвіл на пе?еведенНJI нежитлових 
приміщень до житлового фонду, УЖКГ видає заявнику РІшення виконкому БМР 
про відмову та повертає всі документи. 
4 7 Власник нежитлового приміщення після отримання дозволу виконавчого 
Ko~iTeтy БМР розробляє проектну документацію та узгоджує ЇЇ вустановленному 
порядку. . б' . . .. 
4.8. Прийняття в експлуатацію закінчених БУДІВНИЦТВОМ о ЄКТІВ ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 

згідно чинного законодавства. . оо • .оо 

4 9 К Підприємство «Броварське бюро теХВІЧНОІІнвентаризацl1» реєструє .. омунальне . .. . 
. ня за новим призначенням І надає иому СВІДОЦТВО про право 

за власником ПРИМlщен 
. встановленому чинним законодавством. 

влаСНОСТІ в порядку, . б'єll"l'V замовник реєструє зміни 
4 10 пі ЙВJIТl'Я в ексnлyатац1Ю о ., .. " 
.. сля при хвічному паспорті будинку експлуатаційної організації 
поповерхового плаву в те договори з відповідними підприємствами на оплату 
(ЖЕО,ОСББ) та YКJI~aє, ані з поточним утриманням житлових приміщень. 
комунальних послуг, ЯКІ ПОВ яз 

'" 11 
,--..--о * 

І.В.Сanожко 
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Додаток 1 
До рішення 

Б~оварської міСЬКОЇj>..!дИ 
IІщ '1'. N!! ;'fL';-)'у-()J-

Лист -згода 

Про наявність згоди власників суміжних квартир (приміщень) жилого будинку 

Х!! -- по вул·· _____________ щодо проведення 

реконструкції квартири (приміщення) N!! __ власник _______ _ 

під 

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

батькові власників дата видачі, власника 
квартири 

квартири (приміщення) найменування 
(приміщенНJI) 

органу, який видав 
у будинку 

. . ласників квартир ( приміщень) під'їзду та суміжних 
Підписи та паспорТИI данІ в жилого будинку .N!! на 
жилих квартир 'N!!.N!! відповідно до поверхових планів та прав власності 
вул., ___ ------
засвідчую. 

Керівник комунального 
житлового підприємства H!!~_-
(голова ЖВІ<, ОСББ) 

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

м.п. 

,.' 

- .... 
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