
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Дев’ятнадцята сесія                                                                Восьмого скликання 

 

25.02.2022                                                                                                         №18  

 

Про переведення нежитлових                             

приміщень в житлові 
 

Відповідно до Конституції України, Житлового кодексу Української РСР, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житловий фонд 

соціального призначення», з метою забезпечення раціонального та ефективного 

використання комунального майна Андрушівської міської територіальної 

громади, враховуючи акти обстежень нежитлових будівель, рекомендації 

постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних 

відносин, міська ради  

ВИРІШИЛА: 
 

1.Перевести нежитлове приміщення загальною площею 180,9 кв. м, що 

розташоване за адресою: село Мостове, вул.Окунєва, 26, Бердичівського району 

Житомирської області у категорію житлового будинку. 

2.Перевести нежитлове приміщення загальною площею 184 кв.м, що 

розташоване за адресою: село Міньківці, вул.Мічуріна, 1-А, Бердичівського 

району Житомирської області у категорію житлового будинку. 

3.Віднести житловий будинок загальною площею 180,9 кв. м за адресою: село 

Мостове, вул.Окунєва, 26, Бердичівського району Житомирської області до 

житлового фонду соціального призначення. 

4.Віднести житловий будинок загальною площею 184 кв. м за адресою: село 

Міньківці, вул.Мічуріна, 1-А, Бердичівського району Житомирської області до 

житлового фонду соціального призначення. 

5.Передати вказані будинки житлового фонду соціального призначення на 

баланс комунального підприємства Андрушівської міської ради «Комсервіс». 

6.Делегувати директору комунального підприємства Андрушівської міської 

ради «Комсервіс» право укласти договір найму житлового будинку  за адресою: 

село Міньківці, вул.Мічуріна, 1-А, Бердичівського району Житомирської 

області у встановленому законодавством порядку. 



7.Делегувати директору комунального підприємства Андрушівської міської 

ради «Комсервіс» право укласти договір найму житлового будинку  за адресою: 

село Мостове, вул.Окунєва, 26, Бердичівського району Житомирської області у 

встановленому законодавством порядку.  

8.Директору комунального підприємства Андрушівської міської ради 

«Комсервіс» внести зміни у технічну документацію, правоустановлюючі 

документи та  до єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

9.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.) та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Горкуна В.І. 

 

Міський голова        Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 


