
     Міському голові  

      Андрію Райковичу 

     від____________________________ 
                                                         (назва юридичної    особи, для фізичної особи –  

     прізвище,  ім'я та по батькові) 
     Ідентифікаційний код   (номер)   

                                                             _____________________  
     Державна реєстрація суб'єкта підприємницької  діяльності  

                                                     проведена  

     Юридична  адреса _________________  
     (для громадян та підприємців - адреса місця реєстрації) 

 

 

 

     ЗАЯВА 
 

 

          Прошу надати дозвіл на переведення житлового будинку/ приміщення  

за адресою _______________________________________________________ 

в нежитлове під розміщення об'єктів невиробничої  сфери :______________ 
 

 

 

 

 

Разом____________________аркушів 

 

___________ 20_____ р 

___________________ 
(підпис) 

 

 
(ініціали та прізвище) 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку 
моїх особистих даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем 

з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань діяльності управління містобудування та архітектури Міської ради міста 
Кропивницького  

 

 

 

Заповнюється адміністратором 

 

________________________________реєстраційний номер________________ 
(дата надходження заяви) 

 

________________________________                 _________________________ 
 (підпис)                                                                                   (ініціали та прізвище  

                                                                                                                 адміністратора) 

 



До заяви додаються: 

копія документа, що підтверджує право власності на об’єкт 

нерухомого майна; 

копія технічного паспорта;  

копія паспорта, якщо власником нерухомого майна є фізична особа, 

копії установчих документів, якщо власником є юридична особа (фізична 

особа – підприємець);  

письмова згода з узгодженням функціонального призначення 

приміщень об’єкта невиробничої сфери: 

балансоутримувача (власника) житлового будинку, якщо приміщення 

розміщене у відомчому чи комунальному житловому фонді; 

орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді;  

загальних зборів чи правління (рішення згідно зі Статутом) щодо 

надання згоди на переведення житлових приміщень із житлового фонду у 

нежитловий, якщо житлові приміщення розміщені у будинку, в якому 

створене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ),  

погодження балансоутримувача про переведення житлових приміщень 

(квартир) до категорії нежитлових під розміщення приміщень відповідного 

цільового призначення; 

згода заінтересованої особи, якщо приміщення є предметом іпотеки, 

застави тощо (за небхідності);  

           письмова згода повнолітніх  власників суміжних квартир чи 

приміщень ( на поверсі  вище та нижче на один поверх), завірена ЖЕО, 

ОСББ, якщо приміщення розміщені в багатоквартирному житлового 

будинку; 

 довідка про реєстрацію місця проживання на кожну особу, 

зареєстровану в будинку/квартирі, та розмір житлової площі 

довідка з відділу обліку житла Кропивницької міської ради про те, що 

власник квартири та члени його родини не перебувають на квартирному 

обліку;  

передпроектні пропозиції: висновок спеціалізованого підприємства, 

що має ліцензію на проведення детального інженерно-технічного огляду, 

про технічний стан конструкцій будинку та можливість виконання робіт по 

реконструкції приміщення (за необхідності) 

позитивний висновок ГУ ДСНС України у Кіровоградській області; 

дозвіл (погодження) органів опіки та піклування (за необхідності); 

довідка про відсутність заборгованості за житлово-комунальні 

послуги; 

погодження органу охорони культурної спадщини Кіровоградської 

обласної державної адміністрації у житлових будинках, що віднесені до 

пам'яток містобудування та архітектури. 


