
                                             

                       П Р О Т О К О Л 
засідання громадської комісії по житлових питаннях 

                                                                                                    «18 » ж о в т н я 2018 р.    
                                     

                                                   Голова  комісії:            Гомонай В.В.                 

                                                   Заст.голови комісії:     Захарець В.Г.                  

                                                   Члени комісії:              Бабидорич В.І.                  

                                                                                          Біксей А.Б.  

                                                                                          Геворкян Д.С.                        

                                                                                          Гудманян Г.А. 

                                                                                          Кравчук В.В.                         

                                                                                          Папай М.Б.  

                                                                                          Пекар В.І.                                

                                                                                          Сосновський О.В.                

                                                                                          Шанта С.І.                                                    

 

                                                             Всього 11 членів комісії, з них присутні - 7 

 

-  Про укладення договорів найму, 

-  квартирний облік, 

-  приватизацію державного житлового фонду  

                 

         Відповідно  до  статті  59 Закону України   «Про  місцеве   самоврядування  

в  Україні»,   Закону   України    «Про   адміністративні  послуги»,      керуючись 

Житловим   кодексом  Української  РСР,      Правилами   обліку   громадян,   які   

потребують  поліпшення  житлових  умов  та надання  їм  житлових  приміщень  

(зі   змінами   та   доповненнями),  розглянувши  заяви   громадян  та  матеріали,  

що надійшли  у відділ обліку,  розподілу  та приватизації  житла    департаменту 

міського господарства,   громадська  комісія по житлових  питаннях  виконкому   

вирішила   рекомендувати    виконавчому   комітету   міської   ради   затвердити 

пропозиції комісії:                     

        

       1. Про укладення договорів найму 

        

         1.1. Враховуючи   закінчення    реконструкції    гуртожитку    та    здачу    в  

експлуатацію 102- квартирного  житлового  будинку   по   вул. ***   (сертифікат   

серія   ЗК   № 162181910331    від   10.07.2018 р.) лист    органу  самоорганізації  

населення  БК  «Говерла»   від  18.09.2018 р.,   на   підставі  списків   мешканців  

будинку,     затверджених   рішенням   загальних   зборів    мешканців   будинку    

(протокол   № 7/18  від   28.08.2018 р.),    згідно  з  поданими  заявами,   укласти 

договори  найму: 

 

         1.1.1. З гр. Стегурою Мігалем Мігальовичем,  пенсіонером.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа. 
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       1.1.2. З гр. Іванчиком Владиславом Юрійовичем, тимчасово непрацюючим.             

На квартиру по  вул. ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.  

 

         1.1.3. З гр. Гомічковою Агнетою Іванівною, пенсіонеркою.            

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

         1.1.4. З гр. Черевка Ярославом Володимировичем, столярем  в  ФОП - 

Черних Д. Д.            

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

14,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа. 

   

         1.1.5. З гр. Русанюк Павліною Іванівною,  пенсіонеркою.             

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – Русанюк Іван Васильович, син – Русанюк  

Сергій Іванович).   

 

        1.1.6. З гр. Лазаревою Любов’ю Юріївною,  пенсіонеркою.             

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

17,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Лазарєв Сергій Сергійович).   

 

        1.1.7. З гр. Калабішкою Робертом Юлійовичем, охоронником  ТОВ «Завод 

«Конвектор».             

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

        1.1.8. З гр. Левчак Марією Василівною, пенсіонеркою.            

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з двох кімнат житловою площею 

33,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, чоловік – Балагура Микола Ілліч). 

  

         1.1.9. З гр. Євдокіменко Іриною Анатоліївною,    працівницею   в      «ФОП 

Назаренко Р. Р».             

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

14,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона,   син – Фаньо Мирослав Душанович,   син – Канюка   

Нікіта Андрійович).   
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        1.1.10. З гр. Олар Альвіною Вікторівною,  пенсіонеркою.             

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

15,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи   (вона,    дочка – Олар Руслана Михайлівна,     син – Олар 

Віктор Михайлович). 

 

        1.1.11. З гр. Копальчик Мартою Юріївною,  пенсіонеркою.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона,   чоловік – Копальчик Емеріх Юрійович,   дочка – 

Копальчик Світлана Емеріхівна). 

 

        1.1.12. З гр. Паулік Оленою Іванівною, пенсіонеркою.            

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

        1.1.13. З гр. Лялькою  Романом  Михайловичем,      фізичною       особою -

підприємцем.            

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

           1.1.14. З гр. Дзоф  Світланою  Михайлівною,  прибиральницею       в 

дошкільному навчальному закладі № 1.            

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Дзоф Володимир Володимирович).  

 

         1.1.15. З гр. Паславською Вірою Василівною, пенсіонеркою.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Паславський Святослав Ігорович).   

  

           1.1.16. З гр. Барною Миколою Йосиповичем, тимчасово непрацюючим.            

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина – Барна Оксана Володимирівна,   син – Барна 

Максим Миколайович,   син – Барна Нікіта Миколайович,   син – Барна Микола 

Миколайович).   

 

         1.1.17. З гр. Андреєвою Оксаною Василівною,      фізичною           особою-

підприємцем.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з двох кімнат житловою площею 

31,00 кв. м.     
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Склад сім’ї – 5 осіб (вона,   чоловік – Андреєв Михайло Вікторович,   дочка – 

Поляк Інна Михайлівна,   онучка – Поляк Софія Василівна,   онучка – Поляк 

Дар’я Василівна).   

 

         1.1.18. З гр. Балаж Надією Йосипівною, пенсіонеркою.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 4 особи (вона, дочка–Беке Наталія Василівна, онук–Беке Натанель 

Андрійович,  онук – Беке Даніель Олегович).   

 

         1.1.19. З гр. Дорошевич Надією Василівною,   кухарем у ФОП  Попович Л.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

15,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.   

  

         1.1.20. З гр. Русанюк Інною Іванівною, тимчасово непрацюючою.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

16,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи   (вона,  син –  Русанюк Євгеній Сергійович).   

 

          1.2.  Враховуючи    закінчення    реконструкції    гуртожитку   та   здачу  в  

експлуатацію      159 - квартирного      житлового      будинку       по     вул. ***  

(сертифікат     серія     ЗК   № 162181860600   від   05.07.2018 р.)    лист    органу  

самоорганізації   населення   БК   «Добробут-2016»   від   27.09.2018 р. № 1,   на 

підставі списків мешканців будинку, затверджених рішенням загальних   зборів 

мешканців   будинку   (протокол    № 6  від 10.08.2018 р.),   згідно   з  поданими 

заявами, укласти договори  найму: 

 

        1.2.1. З гр. Крупою Ольгою Михайлівною, фізичною особою-підприємцем.             

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

12,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Крупа Алан Едуардович).   

 

        1.2.2. З гр. Жмайлом Володимиром Юрійовичем, пенсіонером.             

На квартиру по  вул. ***, що складається  з однієї кімнати житловою площею 

18,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Жмайло Валентина Володимирівна, син – 

Жмайло Андрій Володимирович).   

 

        1.2.3. З гр. Гурзан   Таміллою   Поладівною,           продавцем    у       ФОП  

Чорнак Ю. Ю.             

На квартиру по  вул. ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 

12,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка – Гурзан Анна–Крістіна Ігорівна).  
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        1.2.4. З гр. Шимонею Василем Івановичем, пенсіонером.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 

18,00 кв. м.   

Склад сім’ї – 3 особи (він,  дружина –  Шимоня Катерина Семенівна,     дочка – 

Вдовиченко Оксана Василівна).  

   

        1.2.5. З гр. Міщенко Оленою Василівною, тимчасово непрацюючою.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 

21,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона,  колишній  чоловік –  Міщенко  Сергій  Семенович, 

син – Міщенко Сергій Сергійович).  

 

        1.2.6. З гр. Маруняк Аллою Степанівною, пенсіонеркою.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 

12,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          1.2.7. З гр. Шишканинцем Василем Васильовичем, охоронником служби 

безпеки ПрАТ «Нова Лінія».             

На квартиру  по   вул. ***,   що  складається   з  однієї кімнати житловою 

площею 17,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 7 осіб (він,    дружина – Шишканинець Олена Йосипівна,      син – 

Шишканинець Сергій Васильович, дочка – Головко Надія Василівна,  онучка  – 

Головко Анастасія Павлівна, онук – Головко Максим Павлович, онук – Головко 

Богдан Павлович).   

 

          1.2.8. З гр. Шийкою Миколою Степановичем, тимчасово непрацюючим.             

На  квартиру  по  вул. ***,   що   складається  з однієї  кімнати житловою 

площею 18,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 4 особи (він,   дружина – Шийка  Любов  Іванівна,    син – Шийка 

Віктор Миколайович, дочка – Петрів Марія Миколаївна).   

       

          1.2.9. З гр. Ленчак   Мирославою   Федорівною,      диспетчером     ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет».             

На  квартиру  по   вул. ***,   що   складається   з  двох кімнат житловою 

площею 18,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона, дочка – Ленчак Ангеліна Володимирівна,   дочка – 

Бірак Ярміла Володимирівна).   

       

          1.2.10. З гр. Літаком Іваном Васильовичем,  мулярем  ТОВ  «ЖБК «Данте-

Буд».             

На квартиру  по   вул. ***, що  складається   з  однієї кімнати житловою 

площею 18,80 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина – Літак Ганна Іванівна, син – Літак Михайло 

Іванович,     дочка – Фурданич  Наталія  Іванівна,    онучка – Фурданич  Каріна 

Олександрівна).   
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          1.2.11. З гр. Крецулом Михайлом Миколайовичем,  пенсіонером.             

На квартиру     по   вул. ***,   що  складається   з  однієї кімнати житловою 

площею 18,4 0 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (він, дружина – Крецул Оксана Миколаївна, син – Крецул 

Юрій  Михайлович,      дочка – Драгушинець  Мар’яна  Михайлівна,     онук – 

Драгушинець Ілля Вікторович).         

       

         1.2.12. З гр. Куприч Ольгою Гаврилівною, тимчасово непрацюючою.             

На квартиру  по  вул. ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 

11,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          1.2.13. З гр. Она Марією Юріївною,   пенсіонеркою.             

На квартиру  по   вул. ***,   що  складається   з  однієї кімнати житловою 

площею 18,60 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка – Она Олена Петрівна).   

 

           1.2.14. З гр. Деричем Василем Миколайовичем,  майстром   1 державного 

пожежно-рятувального загону У ДСНС України в Закарпатській області.             

На квартиру  по   вул. ***,   що  складається   з  однієї кімнати житловою 

площею 19,20 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (він, дочка – Дерич Євгенія Василівна).   

 

         1.2.15. З гр. Благою Ганною Володимирівною,  завідувачем  дошкільного 

навчального закладу № 30.             

На квартиру по  вул. ***,   що   складається   з   однієї кімнати житловою 

площею 12,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, чоловік – Блага Петро Михайлович).   

   

           2.  Про квартирний облік 

 

 2.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

                  2.1.1. Гр. Товтин Антоніну Олегівну,     працівницю    ТзОВ     «Джейбіл 

Сьоркіт  Юкрейн  Лімітед»,    яка   зареєстрована  у  двокімнатній  квартирі  по  

вул. ***, де на житловій площі 26,60 кв. м  проживає 5 осіб. 

Склад сім’ї  –  3 особи (вона, дочка, син). 

  

          2.1.2. Гр. Літвінову Оксану Михайлівну,    військовослужбовця   в/ч  1493, 

яка    зареєстрована   у   трикімнатній    квартирі   по    вул. ***,  де  на житловій 

площі  39,90  кв. м  проживає 7 осіб. 

Склад сім’ї  –  3 особи (вона, син, дочка). 

 

                 2.1.3. Гр. Шелак  Вікторію  Юріївну,      оператора     поштового      зв’язку 

Закарпатської дирекції  ПАТ «Укрпошта»,   яка  зареєстрована   у  трикімнатній   
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квартирі   по   вул. ***,  де  на  житловій  площі  36,00 кв. м   проживає  10  

осіб, із внесенням у списки першочерговиків, як  одиноку матір. 

Склад сім’ї  –  2 особи (вона, син). 

 

          2.1.4. Гр. Лацко Андрія Степановича,    2002  р. н,      вихованця    будинку   

сімейного   типу    прийомної    сім’ї    Ізай,    що    знаходиться    за      адресою: 

вул. ***,  як дитину,  позбавлену  батьківського  піклування,    із включенням у 

списки позачерговиків на підставі ст. 33   Закону  України    «Про  забезпечення   

організаційно – правових    умов  соціального   захисту   дітей – сиріт  та   дітей,      

позбавлених      батьківського піклування»,  ст. 46   Житлового  кодексу,    п. 15  

Правил обліку громадян,    які  потребують  поліпшення  житлових  умов   та 

надання їм житлових  приміщень.  Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          2.1.5. Гр. Фесенко-Ларченко Ірину Миколаївну,  військовослужбовця  в/ч 

А 1556,   яка проживає із сім’єю по вул. ***,   як сім’ю внутрішньо переміщеної 

особи  (вона, дочка) з числа учасників бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:  пункт 13 п. п 8. Правил обліку громадян, які потребують поліпшення  

житлових    умов   та   надання    їм    житлових    приміщень     (зі   змінами   та 

доповненнями), посвідчення серія АА № 479331 від 23.02.2017.   

Склад сім’ї  –  3 особи (вона, чоловік, дочка). 

 

 2.1.6. Гр. Ур  Отто  Тиберійовича,     тимчасово     непрацюючого,        який 

зареєстрований в Ужгородському міському територіальному центрі соціального 

обслуговування по вул. ***.  

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          2.1.7. Гр. Чалова Павла Володимировича,   співробітника   Закарпатського 

ДВБ  Національної  поліції  України,     який  зареєстрований   у   однокімнатній    

квартирі житловою площею 15,80  кв. м  по вул. ***, де проживає з матір’ю, 

враховуючи різнополість, згідно з п. 13 п.п. 7 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень. 

Склад сім’ї – 1 особа. 

 

        2.1.8. Гр. Йовбака Сергія Володимировича,   асистента   ДВНЗ   «Ужгород-

ський   національний   університет»,    який   з   дружиною    зареєстрований   у 

гуртожитку на ***. 

Склад сім’ї  –  2 особи (він, дружина). 

 

        2.2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

                 2.2.1. До складу сім’ї гр. Сличко Світлани Михайлівни,  яка  перебуває  на   

квартирному обліку у загальних списках черговості  з  03.10.2012 р.,  включити  

сина – гр. Шеба-Сличко Демида Вікторовича, 2018 р. н. 

         Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини). 
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                 2.2.2. Згідно поданої заяви,   виключити зі списку  першочерговиків сім’ю 

гр. Полтавської Юлії Дмитрівни. 

         У  загальних  списках  черговості  рахувати  сім’ю   гр. Полтавської  Юлії 

Дмитрівни,  як внутрішньо переміщену особу  з  числа  учасників  бойових  дій  

(учасник АТО)  з  16.10.2018 р.   (п. 13  п. п. 8   Правил   обліку   громадян,   які 

 потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень). 

Склад сім’ї – 3 особи (вона, син, дочка).   

            

          2.3.  Зняти з квартирного обліку:  

 

            2.3.1. Гр. Бреуса Артема Сергійовича,    сім’ю   внутрішньо   переміщеної 

особи  з  числа  учасників бойових дій (учасник АТО), враховуючи   придбання    

квартири    за   адресою:   вул. ***,   м. Ужгород, загальною площею 83,30 кв. м, 

житловою площею 53,00 кв. м.  

  Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, 2 дочки).  

        На квартирному обліку сім’я перебувала з 23.05.2018 р. 

        Квартира  придбана   за   рахунок   грошової   компенсації  за  належні   для 

отримання  жилі   приміщення   на   виконання  постанови   Кабінету   Міністрів 

України  18.04.2018   № 280    «Питання    забезпечення     житлом    внутрішньо 

переміщених  осіб,    які  захищали  незалежність,  суверенітет та територіальну 

цілісність України».  

    

1. Про приватизацію квартир (будинків): 

 

          Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного житлового 

фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»,  

(зі  змінами  та   доповненнями) та Положення про порядок передачі квартир 

(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян та 

розглянувши заяви на приватизацію, що надійшли від наймачів  житлових 

приміщень у гуртожитках, які використовуються ними і членами їх сімей на 

умовах найму, після проведених розрахунків, розгляду матеріалів із зазначених 

питань рекомендувати  виконавчому комітету міської ради  задовольнити 

прохання громадян : 
 

         1.1. Прохання щодо приватизації, яке подав  гр. ***,  наймач квартири, що 

знаходиться за адресою: вул. ***, задовольнити і передати зазначену квартиру 

безоплатно у приватну спільну сумісну власність йому та членам його сім'ї. 

Склад сім'ї – 4 особи: він, 

   ***, 

   ***,  

   ***. 

 - Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,   затвердити  (додається). 

 - Квартира    складається    з   двох    кімнат   житловою    площею    22,80 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   54,90 кв. м    при  розмірі площі,  що 

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 
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 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 9,88 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,04 грн. 

 

          1.2. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. ***, наймач квартири, що 

знаходиться за адресою: вул. ***, задовольнити і передати йому зазначену 

квартиру згідно з пільгами безоплатно у приватну власність. 

 - Розрахунок  площі,   що  приватизується  безоплатно,  затвердити (додається). 

 - Квартира   складається  з  однієї    кімнати    житловою   площею   16,00 кв. м. 

 - Загальна  площа   квартири   становить   33,80 кв. м   при  розмірі  площі,   що 

   безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6.08 грн. 
 

          1.3. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ***, наймач  квартири,    

що знаходиться за адресою:  пр. ***, задовольнити і передати зазначену 

квартиру у приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї. 

Склад сім'ї – 2 особи: вона, 

    ***. 

- Розрахунки площі,  що приватизується  безоплатно  та  вартості  надлишкової    

  загальної площі, затвердити (додається). 

 - Квартира    складається   з   трьох    кімнат   житловою    площею   39,50 кв. м. 

 - Загальна  площа   квартири  становить  54,30 кв. м   при   розмірі   площі,   що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 9,77 грн. 

 - Суму в розмірі 0,41 грн. гр. *** сплатити до бюджету міста. 

 

          1.4. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ***, наймач квартири,  

що знаходиться  за  адресою:  пр. ***, задовольнити і передати зазначену 

квартиру безоплатно у приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї. 

Склад сім'ї – 2 особи: вона, 

   ***. 

 - Розрахунок  площі,   що  приватизується  безоплатно,  затвердити (додається). 

 - Квартира    складається   з   двох   кімнат    житловою    площею    26,40 кв. м. 

 - Загальна площа квартири становить 41,70  кв. м  при розмірі площі, що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,51 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,85 грн. 

 

           1.5. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ***,    наймач квартири,   

що знаходиться за адресою: вул. ***, задовольнити і передати зазначену 

квартиру безоплатно у приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї. 

Склад сім'ї – 6 осіб: вона, 

    ***, 

    ***,  

    ***, 

    ***,  

    ***. 



 10 

 

 -  Розрахунок  площі,  що  приватизується  безоплатно,  затвердити (додається). 

 -  Квартира  складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею    18,80 кв. м. 

- Загальна площа квартири становить 37,30 кв. м  при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 136,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,71 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить  17,77 грн. 
 

          1.6. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ***, наймач квартири, що 

знаходиться за адресою: вул. ***, задовольнити і передати зазначену квартиру 

безоплатно у приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї. 

Склад сім'ї – 3 особи: вона, 

    ***, 

    ***. 

 - Розрахунок  площі,   що  приватизується  безоплатно,  затвердити (додається). 

 - Квартира   складається    з   двох    кімнат    житловою    площею   34,90 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   60,80 кв. м   при   розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 10,94 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,20 грн. 
 

          1.7. Внести зміни до пункту 251 рішення виконкому 27.11.1996 № 198, а 

саме замість прізвищ : «Шімон»  читати  «Шимон».     

 

           1.8. Внести зміни до пункту 9 рішення виконкому 22.08.2007 № 293, а 

саме замість номера квартири : «1»  читати  «7».   

 

           1.9. Внести  зміни  до  пункту 270  розпорядження  МФКМ   27.10.1993 

№ 71/ж, а саме замість ім’я: «Крістіна»  читати  «Кристина».     

 

2. Про приватизацію житлових приміщень у гуртожитках: 

 

         2.1. Враховуючи відомості з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно (реєстраційний номер 571729821101 від 11.03.2016 р.), рішення 

XXVII сесії міської ради  VI скликання 09.04.2015 № 1682 «Про прийняття 

гуртожитку в комунальну власність»   та   27.08.2015  № 1791 «Про передачу 

гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на приватизацію», рішення 

виконкому  24.06.2015  № 187 «Про затвердження акта приймання-передачі 

гуртожитку», згоду Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській 

області   04.10.2018 № 22282/106/25/1-2018 про передачу у власність шляхом 

приватизації житлового приміщення  у гуртожитку по вул. ***, заяву 

мешканців гуртожитку:   

 

          Відповідно  п. 5, ст. 5 Закону України   «Про приватизацію державного 

житлового фонду» прохання щодо приватизації, яке подав гр. ***   (учасник   

бойових дій в зоні АТО),  наймач житлового приміщення, що знаходиться у 

гуртожитку за адресою: вул. ***, задовольнити і передати вказане житлове  
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приміщення безоплатно у приватну спільну сумісну власність йому та членам 

його сім'ї. 

Склад сім'ї – 3 особи: він, 

        ***, 

        ***.   

  - Розмір частки загальної площі, отриманої за рахунок часткового 

використання житлових чеків гр. *** та гр. *** становить 41,60 кв. м   у  

двокімнатній квартирі за адресою: вул. *** при розмірі площі, що безоплатно 

передається, – 94,00 кв. м (невикористана    частка    загальної    площі,     що    

припадає   на  одну особу – 13,93 кв. м).       

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з двох кімнат житловою 

площею 28,70 кв. м, загальною площею 39,00 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 49,19 кв. м. 

- Відновна   вартість   житлових   приміщень  на  момент  приватизації  – 

7,02 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить  1,83 грн. 

 

    2.2. Враховуючи відомості з державного реєстру речових прав на 

нерухоме  майно  (реєстраційний номер об’єкта 1121952721101 від 14.12.2016),  

рішення VІII сесії міської ради  VII скликання  18.10.2016 № 384  «Про 

передачу гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на приватизацію», 

рішення  виконкому  28.09.2016  № 314   «Про  затвердження  акту  приймання- 

передачі гуртожитків»,  звернення органу самоорганізації населення 

будинкового комітету «***»  13.08.2018 р. № 166,   рішення    загальних    

зборів   мешканців   будинку   по вул. ***  08.06.2018 (протокол № 5), договори 

найму укладені з попереднім власником та заяви мешканців гуртожитку:  

 

          2.2.1. Прохання щодо приватизації,  яке подала гр. ***,  наймач 

житлового приміщення,  що знаходиться у гуртожитку за адресою: вул. ***, 

задовольнити і передати  зазначене житлове приміщення безоплатно у приватну 

спільну часткову власність їй та членам її сім’ї. 

Склад сім’ї – 2 особи: вона, 

     ***. 

-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,  затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 13,20 кв. м, загальною площею 13,20 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –    

2,38 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 6,98 грн. 

 

     2.2.2. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ***, наймач житлового 

приміщення № 50,  що знаходиться у гуртожитку за адресою: вул. ***, 
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задовольнити і передати зазначене житлове приміщення безоплатно у 

приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім’ї. 

Склад сім’ї – 4 особи: вона, 

     ***, 

     ***, 

     ***. 

-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,  затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 18,10 кв. м, загальною площею 31,30 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –      

5,63 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11,29 грн. 

 

          2.2.3. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ***, наймач житлового 

приміщення,  що знаходиться у гуртожитку за адресою: вул. ***, задовольнити 

і передати зазначене житлове приміщення безоплатно у приватну спільну 

сумісну власність їй та членам її сім’ї. 

Склад сім’ї – 2 особи: він, 

     ***. 

-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,  затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 18,30 кв. м, загальною площею 20,20 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –      

3,64 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,72 грн. 

 

          2.2.4. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ***, наймач житлового 

приміщення,  що знаходиться у гуртожитку за адресою: вул. ***, задовольнити 

і передати зазначене житлове приміщення безоплатно у приватну спільну 

сумісну власність їй та членам її сім’ї. 

Склад сім’ї – 2 особи: вона, 

     ***. 

-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,  затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 18,30 кв. м, загальною площею 20,80 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

3,74 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить  5,26 грн. 

 

     2.2.5. Прохання щодо приватизації,    яке подала  гр. ***,  наймач 

житлового приміщення,  що знаходиться у гуртожитку за адресою: вул.***, 

задовольнити і передати їй зазначене житлове приміщення безоплатно у 

приватну власність. 
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-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,  затвердити 

(додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 12,30 кв. м, загальною площею 19,60 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м.  

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –      

3,53 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,05 грн. 

 

    2.2.6. Прохання щодо приватизації,    яке подала  гр. ***,  наймач 

житлового приміщення,  що знаходиться у гуртожитку за адресою: вул. ***, 

задовольнити і передати їй зазначене житлове приміщення безоплатно у 

приватну власність. 

-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно,  затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 13,20 кв. м, загальною площею 13,20 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м.  

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –      

2,38 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,20 грн. 

 

          2.3. Враховуючи свідоцтво про право власності на нерухоме майно             

(реєстраційний номер 47153660 від 07.11.2015),  рішення I сесії міської ради  

VII скликання  23.12.2015 № 32 «Про передачу гуртожитку в оперативне 

управління та дозвіл на приватизацію»,  рішення виконкому  07.10.2015  № 312 

«Про затвердження акта приймання–передачі гуртожитку» зі змінами 

07.10.2015  № 325,  09.03.2016 № 59 «Про затвердження акта приймання – 

передачі  гуртожитку  в  оперативне  управління  ОСН БК  «Оберіг»,  звернення  

ОСН БК «Оберіг»  24.05.2016 № 20 , рішення загальних зборів мешканців 

будинку  по вул. *** 23.03.2016 (протокол № 6),  заяву мешканців гуртожитку:   

 

Прохання   щодо   приватизації,   яке    подала гр. ***, наймач житлового 

приміщення, що знаходиться у гуртожитку за адресою: вул. ***, задовольнити і  

передати  зазначене житлове приміщення безоплатно у приватну спільну 

сумісну власність їй та членам її сім’ї. 

Склад сім’ї –  5 осіб: вона, 

   ***, 

   ***, 

   ***, 

   ***.  

-    Розрахунок площі,   що приватизується безоплатно,   затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з двох  кімнат житловою 

площею 25,50 кв. м, загальною площею 54,60 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 115,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –      

9,83 грн. 
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- Сума житлових чеків за недостатню площу становить  10,87 грн. 

 

         

За винесення проекту рішення на засідання виконкому, 

голосували  - одноголосно.  

 

 

Голова комісії :                Гомонай В. В.__________________________ 

Заст.голови комісії:                                                                                     

                                             Захарець В. Г. ___________________________ 

Члени комісії:                             

                                             Бабидорич В. І.___________________________                                                                                                                                     

                                            

                                             Біксей А. Б.______________________________                                             

                                            

                                             Геворкян Д.С.___________________________ 

                                            

                                             Гудманян Г. А. __________________________                   

                                            

                                             Кравчук В. В.___________________________                                            

                                            

                                             Пекар В. І.______________________________ 

                                           

                                             Папай М. Б. ___________________________ 

                                          

                                             Сосновський О. В.______________________ 

                                         

                                             Шанта С. І._____________________________          


