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Безоплатний капітальний ремонт  
житлового будинку

Періодичність проведення ремонту визначається органом виконавчої влади або органом місцевого 
самоврядування, але не частіше одного разу на 10 років 

Особи з інвалідністю внаслідок війни не мають права на грошову компенсацію у разі 
проведення капітального ремонту власними силамиУВАГА!

Вартість безоплатного капітального ремонту визначається як добуток вартості капіталь-
ного ремонту 1 кв. метра будинку, квартири. При цьому, площа не може перевищувати 
21 м2 загальної площі будинку, квартири

УВАГА!

Ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту 
власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочер-
говий ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право» від 20 травня  
2009 року №565

Подати до органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування за місцем свого постійного проживання і 
реєстрації письмову заяву (див. зразок на стр. 154) 

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування утворює комісію у складі спеціалістів 
житлово-експлуатаційних і ремонтно-будівельних організацій, представників органу, що фінансує 
виконання ремонтних робіт та інших уповноважених осіб

Комісія після обстеження будинку, квартири складає перелік, визначає види і обсяги робіт, які 
необхідно виконати, з урахуванням строку проведення останнього капітального ремонту та 
виходячи з переліку основних робіт, орієнтовної тривалості ефективної експлуатації елементів 
будинку, квартири

За результатами обстеження будинку, квартири складаються дефектний акт, кошторисний 
розрахунок і визначається загальна вартість капітального ремонту

Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається у місячний строк після 
подання заяви особою на підставі результатів обстеження комісією

Безоплатний капітальний ремонт проводиться у встановленому порядку підприємствами, які 
відповідно до законодавства мають право на виконання таких робіт, на замовлення органу, що є 
головним розпорядником коштів місцевого бюджету.

Хто має право?
Особи з інвалідністю  
внаслідок війни

Порядок користування пільгою
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Заява про проведення безоплатного ремонту

(орган виконавчої влади або орган місцевого 
самоврядування, до якого подається заява)

(ПІБ особи, що має право на пільгу)

(адреса місця постійного проживання і реєстрації)

(документ, що підтверджує право на пільгу)

ЗАЯВА 

Прошу провести безоплатний капітальний ремонт будинку, квартири за місцем мого 
постійного проживання і реєстрації з  року. Склад сім’ї -  (кількість осіб) 

Рік будівництва (прийняття в експлуатацію) будинку  (для квартири не 
зазначається). 
Документ, яким встановлено право приватної, зокрема спільної, власності на будинок, 
квартиру,   
  (назва документа, номер і дата видачі) 
зареєстрований у 
(найменування органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, дата та 
реєстраційний номер)  
Особа, що яка право на пільги, є власником (співвласником) будинку, квартири   
     (необхідне підкреслити).  

Останній капітальний ремонт проводився у  році. 

  20_ р. 
 (підпис особи, що має право на пільгу)

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»
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