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Р І Ш Е Н Н Я №

від __________ 2013 року
Про затвердження «Положення

про порядок переведення жилих

приміщень та жилих будинків в нежилі»

З метою врегулювання питань переведення жилих приміщень та жилих

будинків в нежилі, на підставі Житлового кодексу Української РСР, Цивільного

кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Олевська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок переведення жилих приміщень та

жилих будинків в нежилі (додається).

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його опублікування

на сайті Олевської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього

середовища та начальника відділу містобудування та архітектури міської ради

Пятницького В.Б.

Міський голова А.В. Повар



Додаток
до рішення 37 сесії міської ради VІ скликання

від  ___________  р. «Про затвердження Положення

про порядок переведення жилих приміщень

та жилих будинків в нежилі»

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в

нежилі

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих

будинків в нежилі (далі - Положення) є нормативно-правовим актом, яким

встановлюється порядок підготовки документів для прийняття рішень

Олевською міською радою або її виконавчим комітетом про переведення жилих

приміщень та жилих будинків в нежилі, регулюються права та обов'язки

учасників правовідносин у містобудівній сфері.

1.2. Положення розроблено на підставі Житлового кодексу Української

РСР, Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання

містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні» та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.3. Положення спрямоване на:

- затвердження єдиного порядку переведення жилих приміщень та жилих

будинків в нежилі на місцевому рівні;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих

квартир та приміщень;

- створення умов розвитку торгівлі, побутового обслуговування та інших

сфер бізнесу;

- створення нових робочих місць.



1.4. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів

самоорганізації населення у містобудівній сфері визначені Законом України

«Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими нормативно-правовими

актами.

1.6. Роботи з реконструкції переведених жилих приміщень в нежилі

проводяться з дотриманням вимог Правил благоустрою м. Олевська з питань

дотримання тиші у громадських місцях, затверджених рішенням № 82 6 сесії

Олевської міської рад від 19.04.2011р.

Розділ 2. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір переведення

жилого будинку чи жилих приміщень в нежилі та подала у встановленому

законодавством порядку відповідну заяву.

Реконструкція - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних

заходів, пов'язаних зі зміною техніко-економічних показників, або

використання об'єкту за новим призначенням у межах існуючих будівельних

габаритів.

Жиле приміщення - ізольоване приміщення, призначене для постійного

проживання громадян, яке відповідає встановленим санітарним і технічним

правилам і нормам, іншим вимогам законодавства;

Жилий будинок - об'єкт нерухомості, призначений для проживання.

Квартира - приміщення, елемент внутрішньої структури будинку,

призначений для проживання, який має окремий вихід на вулицю, у двір, на

сходову клітину або в загальний коридор.

Нежилі приміщення - приміщення в жилих будинках, призначені для

торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.



Розділ 3. Особливості переведення жилих приміщень та жилих

будинків в нежилі

3.1. У нежилі можуть бути переведені, як виняток, жилі приміщення,

розташовані на цокольних, перших поверхах жилих багатоповерхових

будинків, окремо розташовані жилі будинки для розміщення в них об'єктів

невиробничої сфери. Якщо квартира, що переводиться, розташована вище

першого поверху, то всі приміщення, розташовані під нею, повинні мати статус

нежилих.

3.2. Жиле приміщення не повинно використовуватися для постійного

проживання, а також не повинно бути обтяжено правами третіх осіб.

Громадяни, які мешкали в ньому до прийняття рішення про переведення

повинні бути зняті з реєстраційного обліку.

3.3. У разі, якщо одним із власників жилого приміщення є неповнолітня

дитина, на переведення необхідний дозвіл органів опіки.

3.4. У разі наявності в жилих приміщеннях самовільного перепланування

(переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про оформлення

приміщень, що самовільно переплановані або переобладнані.

3.5. При переведенні жилих приміщень у нежилі потрібно визначити їх

цільове призначення.

3.6. Не допускається:

- самовільна реконструкція, яка призводить до порушення міцності або до

руйнування несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього

вигляду фасадів;

- переведення жилих приміщень в нежилі у жилих будинках, що віднесені

до пам'яток архітектури, без погодження уповноваженого органу Житомирської

обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку;



- переведення частини жилого приміщення, наприклад, кімнати у

комунальній квартирі. Приміщення повинно бути ізольованим і мати статус

окремого жилого приміщення;

- переведення в нежитловий фонд аварійного житла та такого, що

підлягає зносу або капітальному ремонту.

3.7. Для переведення жилих приміщень в нежилі є обов'язковим:

- одержання технічного висновку про можливість переведення жилих

приміщень з метою використання їх під нежилі з обґрунтуванням можливості

розміщення об'єкту невиробничої сфери, виготовленого проектною

організацією;

- одержання передпроектних пропозицій щодо архітектурного рішення

об'єкту та благоустрою прилеглої території;

- облаштування окремого входу, не пов'язаного з під'їздом жилого

будинку. При відсутності технічної можливості виконання цієї вимоги

переведення неможливо.

3.8. У разі переведення жилого будинку в нежилу будівлю при наявності

оформленого землекористування, проектом рішення міської ради

передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки згідно з

вимогами земельного законодавства.

Розділ 4. Порядок оформлення дозволу на переведення жилих

приміщень та жилих будинків в нежилі

4.1.Для переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі

власник житла подає заяву на ім'я Олевського міського голови, який розглядає

та направляє її для подальшого розгляду заступнику міського голови та

начальнику відділу містобудування та архітектури Олевської міської ради.

4.2. Начальник відділу архітектури та містобудування Олевської міської

ради попередньо розглядає подану заяву та запитує у замовника:



1) нотаріально засвідчену копію документа, яка підтверджує право

власності на житло;

2) копію технічного паспорту на жиле приміщення або жилий будинок;

3) технічний висновок про можливість переведення жилих приміщень з

метою використання їх під нежилі з обґрунтуванням можливості розміщення

об'єкту невиробничої сфери з обов'язковим улаштуванням окремого входу, не

пов'язаного з під'їздом жилого будинку, виготовлений проектною організацією;

4) передпроектні пропозиції щодо архітектурного рішення об'єкту та

благоустрою прилеглої території;

5) довідку житлово-експлуатаційних органів або міської ради про те, що

жиле приміщення або жилий будинок є вільним фактично та юридично;

6) копію договору на збір та вивіз будівельного сміття;

7) для власників жилих будинків - документ, що підтверджує право

власності або право користування земельною ділянкою;

8) копію паспорту фізичної особи,  копії установчих документів - для

юридичних осіб;

9) згода об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у разі

розміщення квартири в будинку, де створено таке об'єднання;

10) інші документи у разі необхідності (згода співвласників, дозвіл

органів опіки тощо).

11) висновки щодо можливості переведення жилого будинку чи жилих

приміщень в нежилі для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери  органів

державного санітарного та пожежного нагляду, управління містобудування та

архітектури Житомирської обласної державної адміністрації (у разі віднесення

будинку до пам'ятки архітектури).

4.5. Після отримання висновків заступник міського голови подає на

розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення про переведення



жилих приміщень та жилих будинків в нежилі для розміщення в них об'єктів

невиробничої сфери.

У разі відмови на переведення житла до нежитлового фонду, власнику

житла повертаються усі документи з письмовим обгрунтуванням причин

відмови.

4.6. Рішення про переведення жилих приміщень та жилих будинків в

нежилі для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери є підставою для

отримання замовником вихідних даних та технічних умов для виконання

проектних робіт.

4.7. Роботи з реконструкції проводяться після подання декларації про

початок робіт в інспекцію архітектурно-будівельного контролю.

4.8. Прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією об'єктів

здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.



Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Олевської міської ради «Про затвердження

Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків

в нежилі»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом

регулювання.

Однією з передумов успішної діяльності у місті суб’єктів

підприємницької діяльності у сфері непромислового виробництва є наявність

нежилих   приміщень. На території міста, особливо у місцях масового

перебування людей, відсутня достатня кількість таких  приміщень. У зв’язку з

цим виникає необхідність використання з цією метою  жилих   приміщень. Але

для цього вони мають бути виключені з  жилих і переведені до  нежилих  з

наступною реконструкцією та облаштуванням окремого входу.

Оскільки на час прийняття Житлового Кодексу Української РСР поняття

підприємництва у сучасному його розумінні не існувало, це питання не

врегульоване нормами Кодексу.

Так, ст.150 ЖКУ передбачає право громадян, які мають у приватній

власності квартиру, розпоряджатися нею на свій розсуд: продавати, дарувати,

заповідати, здавати  в  оренду, обмінювати, закладати, укладати інші, не

заборонені законом, угоди.

Ці права передбачені також статтями 319, 320 ЦКУ, згідно з якими

власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний

розсуд та має право вчиняти щодо нього будь-які дії, зокрема, використовувати

його для здійснення підприємницької діяльності, якщо це не суперечить закону.

Конституція України (ч.1 ст.41) також проголошує право власника

володіти, користуватися і розпоряджатися власністю.



Статтею 12 Закону України "Про приватизацію державного  житлового

фонду" визначено, що власник приватизованого житла має право

розпоряджатися квартирою на власний розсуд.

У п.4 Правил користування  приміщеннями   житлових  будинків,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572

"Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного

житлового фонду" зазначено, що власники,  наймачі (орендарі) приміщень

житлових будинків мають право на: переобладнання і перепланування жилих і

підсобних приміщень, балконів і лоджій за відповідними проектами без

обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, з дозволу

власника будинку (квартири) та органу місцевого самоврядування, виданого в

установленому порядку."

Відповідно до ДБН  В.2.2-15-2005 (на заміну СНиП 2.08.01-89) "Житлові

будинки. Основні положення", (затверджено наказом Держбуду України

від18.05.2005 №80, надано чинності наказом Держбуду України від 28.09.2005

№175), п. 2.50: "У першому, другому і цокольному поверхах  житлових

будинків допускається розміщувати приміщення: адміністративні, магазинів,

роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування".

Стаття 26 Закону України "Про об’єднання співвласників

багатоквартирного будинку", зокрема, передбачає: "За необхідності  може бути

здійснене  переведення приміщення у нежиле на термін дії  договору  оренди

або  постійно  у   порядку, встановленому законодавством."

Проблема полягає  в  тому, що законодавством України не визначено

єдиного порядку   переведення   жилих   приміщень  у  нежилі  та проведення

в  них реконструкції з облаштуванням окремого входу, перепланування,

переобладнання.

2. Обґрунтування, чому проблема не може бути розв’язана за

допомогою ринкових механізмів.



Проблема, що виникла, не може бути розв’язана за допомогою ринкових

механізмів і потребує місцевого регулювання, оскільки питання  переведення

житлових приміщень в нежитлові та нежитлових приміщень до житлових

відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування.

3. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

- затвердження єдиного порядку переведення жилих приміщень до

розряду нежилих та нежилих приміщень до розряду жилих на місцевому рівні;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих

квартир та  приміщень;

- спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг

у процесі переведення жилих приміщень до розряду нежилих та нежилих

приміщень до розряду жилих, їх реконструкції.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

зазначених цілей.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених

цілей розглянуті наступні альтернативи:

1) заборонити  переведення   жилих   приміщень  до розряду нежилих та

нежилих приміщень до розряду жилих та їх реконструкцію до прийняття на

рівні держави нормативно-правового акта з цього питання.

Цей спосіб не може бути застосований, як такий, що не відповідає

законодавству з питань захисту прав власника: володіти, користуватися та

розпоряджатися своєю власністю.

2) обраний спосіб відповідає вимогам чинного законодавства, забезпечує

досягнення цілей державного регулювання, відповідає потребам у вирішенні

проблеми, забезпечує вдосконалення процедури переведення   жилих

приміщень  до розряду нежилих та нежилих приміщень до розряду жилих.

Даний спосіб є єдиним можливим засобом  досягнення зазначених цілей.



5. Результатом прийняття запропонованого рішення буде:

а) упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів

переведення жилих   приміщень  до розряду нежилих та нежилих приміщень до

розряду жилих.

б) недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у

будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та

доцільності  переведення   житлових   приміщень  до розряду нежитлових та

нежитлових приміщень до розряду житлових з урахуванням ряду факторів, у

тому числі мотивованих заперечень власників суміжних квартир (приміщень).

6. Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, населення

та міської громади  в  результаті дії регуляторного акта наведені  нижче.

Населення. Вигоди.

Розширення пропозиції на ринку товарів і послуг, пропонованих

суб’єктами господарювання, за рахунок облаштування нових об’єктів.

Виникнення додаткових робочих місць. Покращення благоустрою прилеглої

території за рахунок  коштів суб’єктів господарювання.

Витрати не передбачаються.

Суб’єкти господарювання. Вигоди.

Отримання нових  приміщень  для започаткування або для розширення

існуючого бізнесу. Збільшення доходу від розширення бізнес - діяльності.

Підвищення рівня правової захищеності суб’єктів господарювання.

Витрати на отримання технічного висновку про стан  приміщення та

можливість його реконструкції, на виготовлення проектної документації, на

проведення реконструкції та на введення приміщення в експлуатацію.

Збільшення витрат на оплату комунальних послуг за тарифами для інших

споживачів та на оплату праці робітників.

Місцева влада. Вигоди.



Зростання доходів місцевого бюджету за рахунок збільшення кількості

суб’єктів господарювання. Зменшення числа скарг мешканців міста на

суб’єктів господарювання. Зростання авторитету органів місцевого

самоврядування у місті.

Витрати не передбачаються.

7. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного

акта

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками на дію регуляторного

акту можуть бути:

- внесення змін до чинного законодавства України  в  галузі

використання і забезпечення схоронності  житлового фонду;

- внесення змін до чинного законодавства з питань дозвільної системи у

сфері господарської діяльності.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений.

У разі змін у чинному законодавстві, які впливають на дію

запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні

коригування.

9. Визначення показників результативності регуляторного акта.

1) кількість переведених із  житлового в нежитловий фонд  приміщень та

із нежитлового до житлового;

2) строки прийняття рішення про надання дозволу на переведення жилих

приміщень  до розряду нежилих та нежилих приміщень до розряду жилих з

моменту подання відповідних матеріалів.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження

результативності регуляторного акта.

Основними заходами, які будуть спрямовані на відстеження

результативності регуляторного акта:



- кількість наданих дозволів на переведення жилих приміщень  до

розряду нежилих та нежилих приміщень до розряду жилих;

- відстеження строків прийняття рішення про надання дозволу на

переведення жилих приміщень до розряду нежилих та нежилих приміщень до

розряду жилих із моменту подання відповідних матеріалів;

Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється

базове, повторне та періодичне відстеження. Враховуючи те, що для

визначення значень показників результативності регуляторного акту

використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження

здійснюється не пізніше, ніж через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Повторне та періодичне відстеження будуть проведені за визначеними

показниками результативності відповідно через 1 та 3 роки з дати набуття

чинності регуляторним актом.

Заступник міського голови В.В. Колбасюк

Проект рішення Олевської міської ради

Про затвердження «Положення про порядок

переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі»

З метою врегулювання питань переведення жилих приміщень та жилих

будинків в нежилі, на підставі Житлового кодексу Української РСР, Цивільного

кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Олевська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок переведення жилих приміщень та

жилих будинків в нежилі (додається).



2. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його опублікування

на сайті Олевської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього

середовища та начальника відділу архітектури та будівнитва міської ради

Пятницького В.Б.

Міський голова

Додаток

до рішення сесії Олевської міської ради «Про затвердження Положення

про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі»

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в

нежилі

Розділ 1. Загальні положення

1.1 .Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих

будинків в нежилі (далі - Положення) є нормативно-правовим актом, яким

встановлюється порядок підготовки документів для прийняття рішень

Олевською міською радою або її виконавчим комітетом про переведення жилих

приміщень та жилих будинків в нежилі, регулюються права та обов'язки

учасників правовідносин у містобудівній сфері.

1.2. Положення розроблено на підставі Житлового кодексу Української

РСР, Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання

містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні» та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.3. Положення спрямоване на:



- затвердження єдиного порядку переведення жилих приміщень та жилих

будинків в нежилі на місцевому рівні;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих

квартир та приміщень;

- - створення умов розвитку торгівлі, побутового обслуговування та

інших сфер бізнесу;

- створення нових робочих місць.

1.4. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів

самоорганізації населення у містобудівній сфері визначені Законом України

«Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими нормативно-правовими

актами.

1.6. Роботи по реконструкції переведених жилих приміщень в нежилі

проводяться з дотриманням вимог Правил благоустрою м. Олевська по

питанню додержання тиші у громадських місцях, затверджених рішенням № 82

шостої сесії Олевської міської рад від 19.04.2011р.

Розділ 2. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір переведення

жилого будинку чи жилих приміщень в нежилі та подала у встановленому

законодавством порядку відповідну заяву.

Реконструкція - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних

заходів, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників або використання

об'єкту за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

Жиле приміщення - ізольоване приміщення, призначене для постійного

проживання громадян, яке відповідає встановленим санітарним і технічним

правилам і нормам, іншим вимогам законодавства;

Жилий будинок - об'єкт нерухомості, призначений для проживання.



Квартира - приміщення, елемент внутрішньої структури будинку,

призначений для проживання, який має окремий вихід на вулицю, у двір, на

сходову клітину або в загальний коридор.

Нежилі приміщення - приміщення в жилих будинках, призначені для

торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру.

Розділ 3. Особливості переведення жилих приміщень та жилих будинків в

нежилі

3.1. В нежилі можуть бути переведені, як виняток, жилі приміщення,

розташовані на цокольних, перших поверхах жилих багатоповерхових

будинків, окремо розташовані жилі будинки для розміщення в них об'єктів

невиробничої сфери. Якщо квартира, що переводиться, розташована вище

першого поверху, то всі приміщення, розташовані під нею, повинні мати статус

нежилих.

3.2. Жиле приміщення не повинно використовуватися для постійного

проживання, а також не повинно бути обтяжено правами третіх осіб.

Громадяни, які мешкали в ньому до прийняття рішення про переведення,

повинні бути зняті з реєстраційного обліку.

3.3. У разі, якщо одним з власників жилого приміщення є неповнолітня

дитина, на переведення необхідний дозвіл органів опіки.

3.4. У разі наявності в жилих приміщеннях самовільного перепланування

(переобладнання), спочатку необхідно вирішити питання про оформлення

приміщень, що самовільно переплановані або переобладнані.

3.5. При переведенні жилих приміщень в нежилі повинно зазначатися їх

цільове призначення.

3.6. Не допускається:

- самовільна реконструкція, яка призводить до порушення міцності або до

руйнування несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього

вигляду фасадів;



- переведення жилих приміщень в нежилі у жилих будинках, що віднесені

до пам'яток архітектури, без погодження уповноваженого органу Житомирської

обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку;

- переведення частини жилого приміщення, наприклад, кімнати у

комунальній квартирі. Приміщення повинно бути ізольованим і мати статус

окремого жилого приміщення;

- переведення в нежилий фонд аварійного житла та такого, що підлягає

зносу або капітальному ремонту.

3.7. Для переведення жилих приміщень в нежилі є обов'язковим:

- одержання технічного висновку про можливість переведення жилих

приміщень з метою використання їх під нежилі з обґрунтуванням можливості

розміщення об'єкту невиробничої сфери, виготовленого проектною

організацією;

- одержання передпроектних пропозицій щодо архітектурного рішення

об'єкту та благоустрою прилеглої території;

- улаштування окремого входу, не пов'язаного з під'їздом жилого

будинку. При відсутності технічної можливості виконання цієї вимоги

переведення неможливо.

3.8. У разі переведення жилого будинку в нежилу будівлю при наявності

оформленого землекористування, проектом рішення міської ради

передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки згідно з

вимогами земельного законодавства.

Розділ 4. Порядок оформлення дозволу на переведення жилих приміщень

та жилих будинків в нежилі

4.1.Для переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі

власник житла подає заяву на ім'я Олевського міського голови, який розглядає

та направляє її для подальшого розгляду заступнику міського голови та

начальнику відділу архітектури та містобудування Олевської міської ради.



4.2. Начальник відділу архітектури та містобудування Олевської міської

ради попередньо розглядає подану заяву та запитує у замовника:

1) нотаріально засвідчену копію документу, яка підтверджує право

власності на житло;

2) копію технічного паспорту на жиле приміщення або жилий будинок;

3) технічний висновок про можливість переведення жилих приміщень з

метою використання їх під нежилі з обґрунтуванням можливості розміщення

об'єкту невиробничої сфери з обов'язковим улаштуванням окремого входу, не

пов'язаного з під'їздом жилого будинку, виготовлений проектною організацією;

4) передпроектні пропозиції щодо архітектурного рішення об'єкту та

благоустрою прилеглої території;

5) довідку житлово-експлуатаційних органів або міської ради про те, що

жиле приміщення або жилий будинок є вільним фактично та юридично;

6) копію договору на збір та вивіз будівельного сміття;

7) для власників жилих будинків - документ, що підтверджує право

власності або право користування земельною ділянкою;

8) копію паспорту фізичної особи, копії установчих документів - для

юридичних осіб;

9) згода об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у разі

розміщення квартири в будинку, де створено таке об'єднання;

10) інші документи у разі необхідності (згода співвласників, дозвіл

органів опіки тощо).

11) висновки щодо можливості переведення жилого будинку чи жилих

приміщень в нежилі для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери органів

державного санітарного та пожежного нагляду, управління містобудування та

архітектури Житомирської обласної державної адміністрації (у разі віднесення

будинку до пам'ятки архітектури).



4.5. Після отримання висновків заступник міського голови подає на

розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення про переведення

жилих приміщень та жилих будинків в нежилі для розміщення в них об'єктів

невиробничої сфери.

У разі відмови на переведення житла до нежилого фонду власнику житла

повертаються усі документи з письмовим обгрунтуванням причин відмови.

4.6. Рішення про переведення жилих приміщень та жилих будинків в

нежилі для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери є підставою для

отримання замовником вихідних даних та технічних умов для виконання

проектних робіт.

4.7. Роботи з реконструкції проводяться після подання декларації про

початок робіт в інспекцію архітектурно-будівельного контролю.

4.8. Прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією об'єктів

здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.


