
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про переведення житлових  

приміщень у нежитлові  

 

 Керуючись статтею 41 Конституції України, статтями 7, 8 Житлового 

кодексу УРСР, статтями 319, 320 Цивільного кодексу України, статтею 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про адміністративні послуги»,  на підставі рішення VI сесії міської ради VI 

скликання від 22 липня 2011 р. № 210 «Про Тимчасовий порядок переведення 

житлових будинків і приміщень (квартир) у нежитлові у м. Ужгороді», 

розглянувши клопотання власників квартир, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Надати дозвіл на переведення житлових приміщень у нежитлові: 

1.1. Квартири № 1  по вул. Перемоги (Капушанська), 163/2  у м. Ужгород, 

загальною площею 35,3 кв.м, яка належить на праві приватної власності Кашка 

Володимиру Васильовичу. 

 Функціональне призначення –  під стоматологічні приміщення. 

 1.2. Квартири № 5 по вул. Швабській, 70 у м. Ужгород, загальною 

площею 105,2 кв.м, яка належить на праві приватної власності Баник Оксані 

Флорівні. 

Функціональне призначення –  під перукарню. 

1.3. Квартира № 3 по пр.Свободи, 28  у м. Ужгород, загальною площею 

31,1 кв.м., яка належить на праві приватної  власності Жуку Володимиру 

Володимировичу. 

Функціональне призначення –  торгово - офісні приміщення. 

1.4. Квартира № 1 по вул. Підградській,  27 у м. Ужгород, загальною 

площею 92,0 кв.м., яка належить на праві приватної власності  ТОВ 

«Максавто». 

Функціональне призначення –  торгово - офісні приміщення. 

 

2. Зобов’язати власників, яким надано дозвіл на переведення житлових 

приміщень у нежитлові: 

− укласти договори з департаментом міського господарства про сплату 

грошової компенсації в цільовий соціально-економічний фонд розвитку міста; 



− укласти з відповідними організаціями угоди про оплату комунальних 

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

прибудинкової території протягом місяця з дня отримання копії рішення; 

− оформити документи на право користування земельною ділянкою 

згідно з вимогами чинного законодавства. 

3. КП «Архітектурно-планувальне бюро» (Геворкян Д.С.) та управителю 

будинку внести необхідні зміни у технічну документацію будинковолодінь. 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

Міський голова                               Б. Андріїв 

 

 


