ЯК ВВЕСТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ САМОЧИННО
ПОБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ
1. У відділі містобудування та архітектури міської ради отримати
інформацію (лист, довідку тощо) щодо відповідності місця
розташування об’єкта вимогам державних будівельних норм.
2. Звернутись до відділу майнових ресурсів міської ради та оформити
право власності на земельну ділянку, на якій знаходиться самочинно
збудований об’єкт, якщо таке право ще не було встановлено. Цільове
призначення земельної ділянки повинно передбачати можливість
розміщення відповідного об’єкта нерухомості.
3. В організації, яка має у своєму складі відповідних виконавців окремих
видів робіт, або у фізичної особи підприємця, що згідно із Законом
України «Про архітектурну діяльність» одержали відповідний
кваліфікаційний сертифікат замовити проведення технічної
інвентаризації самочинно збудованого об’єкта (технічний паспорт).
4. В організації, яка має у своєму складі відповідних виконавців окремих
видів робіт, або у фізичної особи підприємця, що згідно із Законом
України «Про архітектурну діяльність» одержали відповідний
кваліфікаційний сертифікат, замовити проведення оцінки технічного
стану об’єкта. Звіт про проведення технічного обстеження щодо
можливості надійної та безпечної експлуатації об’єкта має бути
складений за формою, наведеною в додатку 1 до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №461 «Питання
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів».
Пронумерований та прошнурований звіт повинен бути підписаний та
скріплений особистою печаткою виконавця і затверджений суб’єктом
господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних
осіб).
5. Звернутися до суду та визнати право власності на самочинно
збудований об’єкт.
6. У Центрі надання адміністративних послуг заповнити і подати
особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення чи
через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних
процедур у будівництві до відділу державного архітектурнобудівельного контролю міської ради один примірник декларації про
готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке
визнано право власності за рішенням суду, за формою, наведеною у
додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011
р. №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів».
7. У Державного реєстратора зареєструвати право власності на об’єкт
нерухомості.

