
 

 

 

Доповнення до проєкту рішення «Про  приватизацію державного 

житлового фонду» 

 
              1. Про приватизацію квартир (будинків):       

          

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

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

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

Склад сім'ї –  2 особи: він, 

    ***.  

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

 - Квартира   складається  з  однієї   кімнати   житловою   площею  24,60 кв. м.  

 - Загальна  площа  квартири  становить   42,70 кв. м   при  розмірі  площі,   що 

   безоплатно передається, –  52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації –  7,69 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,67 грн. 

 

         1.2. Прохання щодо приватизації, яке подала ***, наймач  квартири,     що    

знаходиться    за    адресою:     ***, 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  однієї   кімнати   житловою   площею  10,10 кв. м.  

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

   безоплатно передається, –  52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації –  6,08 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,28 грн. 

 

                      2.  Про приватизацію житлових приміщень у гуртожитках: 

 

          Враховуючи  рішення XXII сесії міської ради VI  скликання  29.05.2014  

№ 1302 «Про передачу гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на 

приватизацію», рішення виконкому 22.05.2014  № 172 «Про затвердження акта 

приймання–передачі гуртожитку», рішення І сесії міської ради VII скликання 

23.12.2015 № 30 «Про прийняття в комунальну власність гуртожитку», рішення 

апеляційного суду Закарпатської області 26.08.2015 (справа № 308/16320/14-ц), 

рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області 23.11.2016 

(справа № 308/7481/16-ц) та подані документи:  
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        Прохання щодо приватизації, яке подала ***, наймач житлового 

приміщення, що знаходиться у гуртожитку за адресою: ***, 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 17,90 кв. м, загальною площею 30,00 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, –52,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –  

5,40 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,96 грн. 

 

                      3. Відмовити в передачі у власність шляхом приватизації:            

 

 У   зв’язку    з   недотриманням   вимог  статті 1 Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду» та статті  1  Закону України  «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (наявність 

власної квартири загальною площею 59,83 кв. м  за адресою: ***),  відмовити 

*** у в передачі у власність шляхом приватизації  житлового приміщення  у 

гуртожитку за адресою: ***,   що   складається  з  однієї кімнати житловою 

площею 17,80 кв. м, загальною –  34,30 кв. м.  

        Склад сім’ї – 1 особа.   

         Підстава: відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно  10.11.2020.  

 

 

Міський  голова                                                                          Богдан АНДРІЇВ  


