
                                                                                                                                
 

У к  р а ї н а                    

                     ВИКОНАВЧИЙ   КОМІ ТЕ Т  ШЕПЕТІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

__________________________________________________________________ 

                   

                                                        РІШЕННЯ 

 
      від   « 20»  жовтня  2011  року                              м. Шепетівка              №293                               

 

 

Про Порядок надання дозволу на  

реконструкцію квартир у житлових  

будинках, що знаходяться у приватній 

власності, для потреб непромислового 

характеру  у м. Шепетівка. 

 

       Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 383 Цивільного кодексу України  та керуючись ст.31 Закону 

України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок надання дозволу на реконструкцію квартир у    

житлових будинках, що знаходяться у приватній власності, для потреб 

непромислового характеру  у м. Шепетівка (додаток №1). 

2. Затвердити форму заяви про надання дозволу на реконструкцію квартир у житлових 

будинках, що знаходяться у приватній власності, для потреб непромислового 

характеру  у м. Шепетівка (додаток №2). 

3.  Затвердити склад комісії по обстеженню технічного стану житлового    

     приміщення на предмет його реконструкції під об’єкт непромислового   

     характеру (додаток №3). 

4. Затвердити форму акту обстеження технічного стану житлового    

    приміщення на предмет його реконструкції під об’єкт непромислового   

    характеру (додаток №4). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника        

    міського голови Діхтярука О.Л. 

 

 

 

           Міський голова                                   С.Антонюк 

 

                                                                                                            

 

 

 

 



 Додаток №1 

                                                                                              до рішення виконкому  № 293                                                                                                         

                                                                                                    від «20» жовтня 2011р. 

                                                    
Порядок 

надання дозволу на реконструкцію квартир у житлових 

будинках, що знаходяться у приватній власності, для потреб 

непромислового характеру  у м. Шепетівка. 

 
1. Загальні положення. 

 
1.1  Цей порядок  надання дозволу на реконструкцію квартир у житлових 

будинках, що знаходяться у приватній власності, для потреб непромислового характеру  у 

м. Шепетівка (далі – Порядок) регламентує надання дозволу на реконструкцію квартир у 

житлових будинках, що знаходяться у приватній власності, для розміщення об’єктів 

непромислового характеру фізичним та юридичним особам (далі – Замовник). 

1.2 Порядок застосовується до квартир у житлових будинках, що є приватною власністю 

Замовників. 

1.3 Дозвіл на реконструкцію квартир для розміщення об’єктів непромислового характеру 

надається у випадку, якщо в них не зареєстровані жителі. 

1.4  Дозвіл на реконструкцію квартир для розміщення об’єктів непромислового характеру 

надається у випадку, якщо Замовник або члени його сім’ї не стоять на квартирному обліку 

на отримання житла чи поліпшення житлових умов. 

1.5  Дозвіл на реконструкцію квартир для розміщення об’єктів непромислового характеру 

включає в себе: 

       -  обстеження житлового приміщення; 

       -  виведення квартири із житлового фонду; 

       -  виготовлення та видачу містобудівних умов та обмежень. 

   
2. Порядок надання дозволу на реконструкцію квартир. 

 

2.1  Для отримання дозволу Замовник подає письмову заяву на ім’я міського голови згідно 

з формою, що є додатком №2 до даного рішення виконкому.  

До заяви додаються: 

- копія документу, що посвідчує право власності на квартиру; 

- копія технічного паспорта на приміщення; 

- довідка житлово-експлуатаційної організації про те, що в квартирі немає 

зареєстрованих жильців; 

- довідка управління житлово-комунального господарства та з питань    

     регулювання земельних відносин про те, що Замовник та члени його    

     сім’ї не стоять на квартирному обліку на отримання житла чи   

     поліпшення житлових умов; 

- нотаріально засвідчена згода співвласників квартири на її реконструкцію (якщо 

такі є); 

- протокол зборів об’єднання співвласників житлового будинку про згоду на 

реконструкцію квартири під об’єкт непромислового характеру (якщо ОСББ в 

даному будинку зареєстроване); 

- фото фіксація об’єкту з оточенням; 

- містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого 

об’єкта будівництва. 

Цей перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним. Вимагати подання 

інших документів забороняється. 



2.2  Після подання повного комплекту документів, вказаного у п.2.1 цього Порядку, та 

перевірки його відділом містобудування та архітектури міськвиконкому, Замовник  

звертається до Шепетівського комунального архітектурно-планувального підприємства із 

заявою про виготовлення акту обстеження квартири. Виготовлений акт Замовник 

погоджує з усіма членами комісії по обстеженню технічного стану житлового приміщення 

на предмет його реконструкції під об’єкт непромислового характеру, склад якої 

визначений у додатку №3 до даного рішення виконкому. Один екземпляр акту 

передається у відділ містобудування та архітектури. 

2.3  Заява Замовника з доданими документами та актом обстеження у місячний термін 

після затвердження акту міським головою розглядаються на засіданні виконавчого 

комітету Шепетівської міської ради. Представляє матеріали та готує проект рішення 

виконавчого комітету відділ містобудування та архітектури.  

       За результатами розгляду приймається рішення вивести квартиру із житлового фонду 

та доручити відділу містобудування та архітектури виготовити та видати Замовнику 

містобудівні умови та обмеження на реконструкцію квартири під об’єкт непромислового 

характеру. 

      Рішення про відмову у наданні Дозволу повинно бути мотивованим, з посиланням на 

норми чинного законодавства, технічні висновки, акт обстеження стану житлового 

приміщення, тощо. Замовник має право оскаржити відмову у наданні Дозволу у судовому 

порядку. 

2.4 Відділ містобудування та архітектури, протягом десяти робочих днів з дня прийняття 

позитивного рішення виконавчим комітетом, виготовляє та надає замовнику містобудівні 

умови та обмеження на реконструкцію квартири під об’єкт непромислового характеру. 

 

                                    3. Прикінцеві положення. 

 

3.1 Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта.  

3.2 При зміні власника квартири, виведеної із житлового фонду, виготовлена на підставі 

отриманих містобудівних умов та обмежень проектна документація зберігає чинність 

і може бути використана новим власником для реконструкції. 

3.3 Використання квартири, виведеної з житлового фонду, під житло забороняється і 

можливе лише після скасування рішення виконкому про надання дозволу на її 

реконструкцію. 

3.4 На протязі семи календарних днів після реєстрації інспекцією державного 

архітектурно-будівельного контролю декларації про початок будівельних робіт по 

реконструкції квартири під об’єкт непромислового характеру Замовник зобов’язаний 

письмово повідомити виконавчий комітет про початок будівельних робіт. 

  

 

Керуючий справами виконкому       П.Капелюх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

                                                                                              до рішення виконкому  № 293                                                                                                         

                                                                                                    від «20» жовтня 2011р. 

 

                                                                                        Міському голові  Антонюку С.А.                                                  

                                                                                        ________________________________   

                                                                                        ________________________________ 

 

                                                                                         адреса для листування ____________ 

                                                                                        ________________________________   

                                                                                        тел.:____________________________  

                                                                                                         

 

                                                                      Заява  

                      про надання дозволу на реконструкцію житлових приміщень 

 для потреб непромислового характеру 

  

Прошу вивести квартиру із житлового фонду та надати містобудівні умови та 

обмеження на реконструкцію належного мені на правах приватної власності  приміщення 

для розміщення обєкту непромислового характеру. 

 

Відомості про житлове приміщення: 

поштова адреса: _______________________________________________________________ 

власник приміщення: ___________________________________________________________ 

функціональне призначення майбутнього об’єкта непромислового характеру 

_____________________________________________________________________________ 

кількість новостворюваних робочих місць _________________________________________ 

 

 З Порядоком надання дозволу на реконструкцію квартир у житлових будинках,  що 

знаходяться  у приватній власності, для потреб непромислового характеру, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради  № ___ від “__” серпня 2011 р., 

ознайомлений. 

  

До заяви додаються:  

 

1. __________________________________________________________  

 

2. __________________________________________________________  

 

3. __________________________________________________________  

 

4.__________________________________________________________ 

 

5.__________________________________________________________ 

 

6.__________________________________________________________                 

 

 

 

               “___”_____________201_р.      ____________________________________________        

 

 



Додаток №3 

                                                                                              до рішення виконкому  № 293                                                                                                         

                                                                                                    від «20» жовтня 2011р. 

 

 

Склад комісії 

по обстеженню технічного стану житлового приміщення 

на предмет його реконструкції під об’єкт непромислового 

характеру. 

 

 

Голова комісії:   перший заступник                                                 Діхтярук О.Л. 

                             міського голови                                         

 

Члени комісії      начальник управління житлово- 

                              комунального господарства  та  

                              регулювання земельних відносин                      Савчук А.Р. 

 

                              старший інспектор Шепетівського 

                              районного відділу Управління МНС 

                              у Хмельницькій області (за згодою)                   Ющенко В.В. 

 

                              головний державний санітарний  

                              лікар Шепетівського району 9за згодою)            Мазаєв В.В. 

 

                              начальник відділу 

                              містобудування та архітектури                            Донков  В.В.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

                                                                                              до рішення виконкому  № 293                                                                                                         

                                                                                                    від «20» жовтня 2011р. 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Міський голова 

 

_______________С.Антонюк 

“____”________________ 

201_р. 

 

АКТ 

обстеження технічного стану  

житлового приміщення по вул._____________________________, ___ 

 

“___” __________201_  р.                                                                                                  м. 

Шепетівка 

 

Комісія у складі: 

Голова комісії:   перший заступник                                                 Діхтярук О.Л. 

                             міського голови                                         

 

Члени комісії      начальник управління житлово- 

                              комунального господарства  та  

                              регулювання земельних відносин                      Савчук А.Р. 

 

                              старший інспектор Шепетівського 

                              районного відділу Управління МНС 

                              у Хмельницькій області (за згодою)                   Ющенко В.В. 

 

                              головний державний санітарний  

                              лікар Шепетівського району 9за згодою)            Мазаєв В.В. 

 

                              начальник відділу 

                              містобудування та архітектури                            Донков  В.В.  

 

   провела обстеження технічного стану житлового приміщення, що розташоване за 

адресою: 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Квартира є власністю 

_______________________________________________________________. 

 

Будинок _____________року забудови.  

 

Квартира знаходиться на ______________ поверсі   _________________ поверхового 

будинку.  

 

Підведені  комунікації: 

 

- водопостачання - _____________________________________ 



 

-    водовідведення - ______________________________________ 

 

- газопостачання - _______________________________________ 

 

- електропостачання - ____________________________________ 

     

-    теплопостачання- ______________________________________ 

 

Технічна характеристика будівель та приміщень 

 

 

Фундамент –

___________________________________________________________________________ 

 

Стіни - 

________________________________________________________________________________ 

 

Перекриття -

__________________________________________________________________________ 

 

Дах – 

_________________________________________________________________________________ 

 

Покрівля - 

____________________________________________________________________________ 

 

Перегородки -

_________________________________________________________________________  

 

 

 

Санітарні та протипожежні розриви 

 

З півночі 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

Зі 

сходу_____________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

З 

пн.сходу__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 



З 

пд.сходу__________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

Із 

заходу____________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

Із 

пн.заходу_________________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

Із 

пд.заходу__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

Із 

півдня____________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

 

При обстеженні  виявлено:   

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 



 

 

 

 

Намічені проектні рішення. 

 

1. 

Водопостачання____________________________________________________________________

_ 

 

______________________________________________водопотреба_________________________

___ 

 

2. Каналізація______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________кількість 

стоків_________________________ 

 

3. 

Теплопостачання___________________________________________________________________

_ 

 

    джерела теплоносіїв__________________види палива______________ 

потужність____________ 

 

4. 

Газопостачання____________________________________________________________________

_ 

 

5. 

Електропостачання_________________________________________________________________

_ 

 

6. 

Телефонізація______________________________________________________________________ 

 

7. 

Радіофікація_______________________________________________________________________ 

 

8. Інші 

рішення_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

На підставі наданих документів та проведеного обстеження комісія прийшла до 

висновку, що житлове приміщення по вул. 

______________________________________________, ___ , що належить 

__________________________________________, може бути реконструйоване  

      під 

____________________________________________________________________________,  



                                    (функціональне призначення майбутнього об’єкта непромислового 

характеру ) 

      з влаштуванням окремого входу. 

  

 

 

 

Голова комісії -                          ____________________                                                                                                                                     

  

            Члени комісії -                            ___________________                                                                                                

  

                                ____________________    

 

                            

                                                                                                 

______________________________                                                                                                                                    

 

                                                              _____________________  

 

                                                               _____________________                

 

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури                                                               В. Донков 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


