
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _____________№ ________ 
                 м. Покровськ 

 

Про  переведення житлового приміщення 

(квартири) у нежитлове під розміщення  

об’єкту невиробничої сфери  

  

 

 Розглянувши заяву гр. Гулітова Богдана Володимировича про переведення житлового 

приміщення (квартири) у категорію нежитлових та надані документи, враховуючи акт 

міжвідомчої комісії з розгляду питань по переведенню житлових приміщень (житлових 

будинків) у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень, 

відповідно до Положення «Про порядок переведення житлових приміщень (житлових 

будинків) у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень 

у житлові», затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.12.2017 № 

367, керуючись статтями 320 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV зі 

змінами та доповненнями  та статтями 30, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Перевести житлове приміщення - квартиру № 24 в будинку № 25                                    

по проспекту Шахтобудівельників, м. Покровська, Донецької області у нежитлове 

приміщення під розміщення об’єкту невиробничої сфери. 

             2.  Власнику нежитлового приміщення дотримуватися пункту 2.4 Положення «Про 

порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у нежитлові під розміщення 

об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень у житлові», затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради від 20.12.2017 № 367, а саме: 

 - протягом місяця, після ухвалення цього рішення, укласти відповідні угоди про 

оплату комунальних послуг та експлуатаційних видатків, пов’язаних з утриманням будинку 

та прибудинкової території; 

 - не перешкоджати працівникам управителя будинку та іншим підприємствам з 

обслуговування інженерних комунікацій; 

 - перед початком будівельних робіт з реконструкції приміщення укласти угоду з 

підприємством, яке здійснює збирання та вивезення побутових відходів; 

 - звернутися до КП «Бюро технічної інвентаризації» для внесення змін у 

правовстановлюючі документи на  нежитлове приміщення.  

              3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на                          

Фізичну особу – підприємця Бойко Ірину Петрівну (управитель багатоквартирних будинків 

м. Покровськ ), контроль - на заступника міського голови Федорова С. 

 

В.п. міського голови           О. Требушкін 



АРКУШ  

погодження до проекту рішення 

виконавчого комітету Покровської міської ради 

 

 

Про  переведення житлового приміщення  

(квартири) у нежитлове під розміщення  

об’єкту невиробничої сфери  

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ управителем ФОП Бойко Іриною Петрівною 

 

Фізична особа - підприємець                І. Бойко 

 
 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови                С. Федоров 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради                    А. Жук 

  

 

В.о. начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів міської ради                                                   

 

 

 

   А. Іщенко 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян                                          Г. Борисова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


