
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА                  
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

         Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

    від 18 березня 2021 року                                                                    № 79 

 

Про розгляд звернення гр.  Хмельової Анастасії Юріївни , про переведення 
в нежитловий фонд її власної квартири № 2 в житловому будинку № 16 по 

вул. Перемоги смт Старий Салтів, Харківської області з метою 
розташування в ньому магазину продовольчих товарів без прибудови. 

 

            Розглянувши звернення Хмельової Анастасії Юріївни мешканки міста 
Вовчанська вул. Гоголя , будинок 18 , та   взявши до уваги висновки  постійної 
комісії при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради із 
переведення житлових приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх 
частин) у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери та 
переведення нежитлових приміщень (будинків) у житлові  (далі – Комісія) які 
зазначені в протоколі засідання комісії від 17.03.2021 року № 1 , керуючись  ст. 
31, ст. 42 ,  ст. 59  Закону України   «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
     ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ   СЕЛИЩНОЇ   РАДИ 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити  протокол комісії із переведення житлових приміщень (квартир) і 
житлових будинків (або їх частин) у нежитлові під розміщення об’єктів 
невиробничої сфери та переведення нежитлових приміщень (будинків) у 
житлові  при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради від 17 

березня 2021 року № 1 .  
2.    Надати дозвіл на переведення в нежитловий фонд квартири № 2 в 
житловому будинку № 16 по вулиці Перемоги в смт Старий Салтів, 
Вовчанського району, Харківської області, при умові розробку проекту 
реконструкції та узгодження його в встановленому порядку у відповідності з 
вимогами Державних будівельних норм України. Проектом обов’язково 
передбачити влаштування і відокремленого входу та облаштування прилеглої 
території згідно Положення про порядок переведення житлових приміщень 
(квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові під розміщення 
об’єктів невиробничої сфери та переведення нежитлових приміщень (будинків 
у житлові в Старосалтівській територіальній громаді. 
3. Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) про прийняте рішення 
повідомити заявницю.  
4. Контроль за виконанням  даного рішення залишити за селищним головою . 
                     

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ  



 

 

 

КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
(КВАРТИР) І ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (АБО ЇХ ЧАСТИН) У НЕЖИТЛОВІ 

(АБО НАВПАКИ) ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ 
СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

від 17 березня  2021  року 

 

Голова комісії                          -  Бурменко Анатолій Володимирович 

 

Члени комісії: 
Леонець Олена Сергіївна – начальник юридичного відділу 

Маймулін Максим Сергійович – начальник відділу земельних ресурсів, ЖКГ, 
містобудування та архітектури 

Чибаров В’ячеслав Вікторович – спеціаліст І категорії відділу земельних 
ресурсів, ЖКГ, містобудування та архітектури 

Дюков Геннадій Віталійович – директор КП «Салтів водоканал». 

 

      ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про звернення гр. Хмельової Анастасії Юріївни щодо надання дозволу 
на переведення в нежитловий фонд квартири № 2 в житловому будинку 
№ 16 по вулиці Перемоги в смт Старий Салтів, Вовчанського району, 
Харківської області. 

  

     Перед початком розгляду порядку денного голова комісії запропонував 
обрати секретаря комісії. 
ПРОПОЗИЦІЯ:обрати секретарем комісії Леонець О.С.. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 

                             «ПРОТИ» - 0 

                            «УТРИМАЛИСЬ»- 0 

 

СЛУХАЛИ:  Про звернення гр. Хмельової Анастасії Юріївни щодо надання 
дозволу на переведення в нежитловий фонд квартири № 2 в житловому 
будинку № 16 по вулиці Перемоги в смт Старий Салтів, Вовчанського 
району, Харківської області. 
Бурменко А.В..: на розгляд комісії надійшло звернення гр. гр. Хмельової 
Анастасії Юріївни щодо надання дозволу на переведення в нежитловий фонд 
квартири № 2 в житловому будинку № 16 по вулиці Перемоги в смт Старий 
Салтів, Вовчанського району, Харківської області.  
Квартира № 2 (згідно технічного паспорту від 19.11.2018 р виг. Вовчанським 
КП «Вовчанське бюро технічної інвентаризації» розташована на першому 

поверсі двох поверхневого будинку. Будинок перебуває на утримані КП 
«Салтів водоканал». Квартира належить гр. Хмельовій А.Ю. на праві приватної 
власності, згідно договору купівлі – продажу від 12.03.2019 року, посвідченого 



приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 
Харківської області Білозьоровою Г.А., за реєстром 219. 
Леонець О.С. повідомила, що до звернення додано: 
- Технічнічний  висновок щодо можливості переведення житлової квартири 

№ 2 в житловому будинку по вул Перемоги 16 в смт Старий Салтів. (вик. 
ФОП Токар С.М. кваліфікаційний сертифікат АР № 012531) 

- Копію конічного паспорту на квартиру (виг. 19.11.2018 р. КП «Вовчанське 
Бюро Технічної інвентаризації» 

- Лист- згода власників суміжних квартир 

- Договір про надання послуг з вивезенням побутових відходів 

- Довідку про зареєстрованих та інші документи 

Чибаров В.В. повідомив, що для переведення житлового приміщення в 
нежитлове необхідно виконати проект реконструкції та узгодити її в 
встановленому порядку у відповідності з вимогами Державних будівельних 
норм України. 

Маймулін М.С. зазначив, що технічний висновок щодо можливості 
переведення житлової квартири № 2 в житловому будинку по вул Перемоги 16 
в смт Старий Салтів. (вик. ФОП Токар С.М. кваліфікаційний сертифікат АР № 
012531) дійсний лише за умови влаштування відокремленого входу та при 
наявності проекту реконструкції та узгодити її в встановленому порядку у 
відповідності з вимогами Державних будівельних норм України. 

Дюков Г.В. також повідомив, що Положенням про порядок переведення 
житлових приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у 
нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери та переведення 
нежитлових приміщень (будинків у житлові в Старосалтівській територіальній 
громаді, затвердженого 23.02.2021 р. рішення № 396. Передбачено що при 
наданні дозволу на переведення житлових приміщень у нежитлові за заявником 
закріплюється територія, яка підлягає облаштуванню та подальшому 
обслуговуванню. До облаштування прилеглої території висуваються наступні 
вимоги: 
а) встановлення урни; 
б) не менше як 50% (п’ятдесят відсотків) прилеглої території має бути зеленою 
зоною; 
в) висадження нових дерев з розрахунку 1 (одне) дерево на 15 (п’ятнадцять) 
метрів, улаштування квітника; 
г) улаштування освітлення входу та обладнання твердого покриття і бордюрів 
та з’єднання їх з тротуарною мережею; 
д) облаштуванням сприятливих умов життєдіяльності для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. 

 

Вислухавши думки членів комісії, голова комісії Бурменко А.В. 
запропонував, надати дозвіл на переведення в нежитловий фонд квартири № 2 
в житловому будинку № 16 по вулиці Перемоги в смт Старий Салтів, 
Вовчанського району, Харківської області, при умові розробку проекту 
реконструкції та узгодження його в встановленому порядку у відповідності з 
вимогами Державних будівельних норм України. Проектом обов’язково 
передбачити влаштування і відокремленого входу та облаштування прилеглої 



території згідно Положення про порядок переведення житлових приміщень 
(квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові під розміщення 
об’єктів невиробничої сфери та переведення нежитлових приміщень (будинків 
у житлові в Старосалтівській територіальній громаді. 
Голова комісії, Бурменко А.В. поставив дану пропозицію на голосування.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 5 

                             «ПРОТИ» - 0 

                            «УТРИМАЛИСЬ»- 0 

ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на переведення в нежитловий фонд квартири № 2 в 
житловому будинку № 16 по вулиці Перемоги в смт Старий Салтів, 
Вовчанського району, Харківської області, при умові розробку проекту 
реконструкції та узгодження його в встановленому порядку у відповідності з 
вимогами Державних будівельних норм України. Проектом обов’язково 
передбачити влаштування і відокремленого входу та облаштування прилеглої 
території згідно Положення про порядок переведення житлових приміщень 
(квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові під розміщення 
об’єктів невиробничої сфери та переведення нежитлових приміщень (будинків 
у житлові в Старосалтівській територіальній громаді. 
2. Надати протокол комісії на затвердження виконавчим комітетом 
Старосалтівської селищної ради. Та рекомендувати виконавчому комітету 
прийняти відповідне рішення щодо звернення гр. Хмельової Анастасії Юріївни 
щодо надання дозволу на переведення в нежитловий фонд квартири № 2 в 
житловому будинку № 16 по вулиці Перемоги в смт Старий Салтів, 
Вовчанського району, Харківської області. 
 

Голова комісії         оригінал підписано   Бурменко А.В. 
 

Секретар комісії     оригінал підписано   Леонець О.С. 
 

Члени комісії    оригінал підписано   Маймулін М.С. 
 

     оригінал підписано   Чибаров В.В. 
 

     оригінал підписано   Дюков Г.В. 
  

 

 

 

 

 

 


