У К Р А Ї Н А
Першотравнева районна у місті Чернівці рада
Чернівецької області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
17.04.2013 № 29/4

м. Чернівці

Про визначення технічної можливості
та надання дозволу на перепланування,
погодження (збереження) самовільно
перепланованих, переобладнаних
будинків (квартир)
Керуючись статтею 41 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтею 100 Житлового кодексу України, п.п. 1.17. рішення 7 сесії
VІ скликання міської ради від 14.04.2011р. №153 “Про визначення обсягів і
меж повноважень, які здійснюють районні у місті Чернівцях ради та їх
виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів міста”,
Положення про порядок надання дозволу на перепланування, переобладнання
(визначення технічної можливості) квартир, будинків і допоміжних
приміщень в м. Чернівцях, затвердженого рішенням 30 сесії Чернівецької
міської ради VI скликання 29.11.2012р. №659, Постанови Кабінету Міністрів
України від 30.09.2009р. №1104 “Деякі питання надання дозволів на
виконання підготовчих та будівельних робіт”, розглянувши матеріали,
представлені
комунальними
житлово-ремонтними
експлуатаційними
підприємствами району та заяви громадян про індивідуальне будівництво на
території району, виконавчий комітет Першотравневої районної у місті
Чернівці ради
В И Р І Ш И В:
1. Визначити, що перепланування будинків (квартир) технічно можливе
та надати дозвіл громадянам на виконання зазначених робіт (додаток 1).
(Додаток містить персональні дані громадян).
2. Визначити, що самовільно виконане перепланування, переобладнання
будинків (квартир) технічно можливе та погодити оформлення документів
громадянам (додаток 2).
(Додаток містить персональні дані громадян).

3. Громадянам, визначеним у додатку 1 цього рішення по закінченні
будівельних робіт необхідно внести зміни в облікові документи.
4. Громадянам, визначеним у додатку 2 цього рішення звернутись до
Чернівецького бюро технічної інвентаризації для внесення відповідних даних
до технічного паспорта та оформлення, у разі необхідності, свідоцтва про
право власності.
5. За згодою громадян, визначеним цим рішенням, у відповідності з
поданими заявами, укласти двосторонні угоди з виконавчим комітетом
районної у місті ради про надання допомоги на благоустрій та соціальний
розвиток району.
6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-порталі районної у місті ради в мережі
Інтернет за винятком інформації, яка містить персональні дані громадян.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шабан В.В.

Голова ради

В. Мельничук

