
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LXVIII  сесія  VI  скликання 

 

РІШЕННЯ   
                                                                                                                                                                                                                                                                           

від «29»  квітня   2014р.            №  982-VI 
 

Про затвердження Порядку переведення 

житлових приміщень (житлових будинків, квартир)  

у нежитлові при їх реконструкції під розміщення  

об’єктів невиробничої сфери і нежитлових приміщень  

(нежитлових будинків, приміщень) у житлові на  

території Комсомольської селищної ради 

 
 

Відповідно до ст. 41 Конституції України, Житлового кодексу Української РСР, 

Цивільного кодексу України, Законів України «Про  приватизацію  державного 

житлового фонду», «Про  об'єднання   співвласників багатоквартирного будинку», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Правил 

користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92р. №572, наказу 

Держжитлокомунгоспу від 17.05.05р №76 «Про затвердження Правил утримання 

жилих будинків та прибудинкових територій» та з метою забезпечення 

конституційних прав громадян на володіння, користування та розпорядження своєю 

власністю для здійснення господарської та іншого роду діяльності, яка не заборонена 

законодавством, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків, 

квартир) у нежитлові при їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої 

сфери і нежитлових приміщень  (нежитлових будинків, приміщень) у житлові на 

території Комсомольської селищної ради (додаток № 1). 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення XVII сесії Комсомольської селищної 

ради VI скликання «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих 

приміщень (жилих будинків, квартир) із житлового фонду у нежитловий та їх 

реконструкція під розміщення об’єктів невиробничої сфери на території 

Комсомольської селищної ради» від 28 липня 2011року № 233-VI . 

3. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії: з питань 

промисловості, будівництва, аграрно-промислового комплексу, житлово-комунального 

господарства, земельних відносин та екології (голова комісії – Білевіч О.В.) та мандатну, 

з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії  – 

Снурніков С.П.) 

 

Комсомольський селищний голова      Д.М. Діхтяр 


