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  Про погодження переведення жилих приміщень у нежилі

Розглянувши звернення громадян, на підставі правовстановлюючих 
документів, матеріалів технічної інвентаризації, враховуючи довідку 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "9-Район" від 30 липня 
2021 року про надання згоди щодо переведення та зміни функціонального 
призначення житлових квартир під кабінети приватної медичної клініки та 
актів обстеження технічного стану житлових квартир, відповідно до ст. 8 
Житлового кодексу Української РСР,  керуючись пп.1 п. «б» ч. 1 ст. 31, ч.1 ст. 
52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради  вирішив:

1. З метою переведення та зміни функціонального призначення 
житлових квартир під кабінети приватної медичної клініки, а саме:

1.1. Погодити гр. Малець Олесі Стефанівні зміну функціонального 
призначення власної квартири №1 по вул. Об'їздна, 31Б м. Мукачево для 
влаштування кабінетів приватної медичної клініки .

1.2. Погодити гр. Малець Олесі Стефанівні зміну функціонального 
призначення власної квартири №2 по вул. Об'їздна, 31Б м. Мукачево для 
влаштування кабінетів приватної медичної клініки.

1.3. Погодити гр. Чомоляк Юрію Юрійовичу зміну функціонального 
призначення власної квартири №3 по вул. Об'їздна, 31Б м. Мукачево для 
влаштування кабінетів приватної медичної клініки.

1.4. Погодити гр. Чомоляк Юрію Юрійовичу зміну функціонального 
призначення власної квартири №4 по вул. Об'їздна, 31Б м. Мукачево для 
влаштування кабінетів приватної медичної клініки. 

2. Фізичній особі-підприємцю Мельничук Н.В. внести зміни в облікові 
матеріали.

3. Заявникам звернутися до державного реєстратора щодо проведення 
державної реєстрації речових прав на новостворені об'єкти та внесення змін.



4. Власникам нерухомого майна передбачити заходи щодо благоустрою 
прилеглої території згідно з "Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, 
порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів 
м. Мукачево" та укласти угоду з відповідною організацією міста Мукачева про 
вивіз побутового та будівельного сміття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.

  
Міський голова      А.БАЛОГА


