ПРОТОКОЛ
засідання громадської комісії по житлових питаннях
«21» с е р п н я 2019 р.
Голова комісії:
Заст.голови комісії:
Члени комісії:

Гомонай В.В.
Захарець В.Г.
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
У зв’язку з хворобою голови комісії Гомоная В. В. – головуючим на
засіданні обрати Бабидорича В. І. За пропозицію голосували - одноголосно.
Питання, що виносяться на розгляд:
-

Про укладення договорів найму,
передачу паю в ЖБК,
квартирний облік,
соціальний квартирний облік,
приватизацію державного житлового фонду

Відповідно до статей 30, 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. З гр. Тегзою Мирославою Василівною, тимчасово непрацюючою.
На квартиру по ***,
що складається з двох кімнат житловою площею
30,00 кв. м.
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Склад сім’ї – 3 особи (вона, дочка – Тегза Мирослава Юріївна, син –
Тегза Богдан Юрійович).
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача
гр. Шквари Василя Васильовича, батька гр. Тегзи М. В., та згідно з поданими
документами.
(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 209733 від 26.08.2016 р).
1.2. З гр. Ярмолич Лідією Дмитрівною, медичною сестрою Ужгородського
міського територіального центру соціального обслуговування.
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 26,00 кв. м.
Склад сім’ї – 3 особи (вона, дочка – Ярмолич Яніна Миколаївна, онучка – Товт
Ксенія Вікторівна).
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача
гр. Ярмолича Миколи Васильовича, чоловіка гр. Ярмолич Л. Д., та згідно з
поданими документами.
(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 093276 від 07.10.2009 р).
1.3. З гр. Рапинцем Олександром Олеговичем, тимчасово непрацюючим.
На квартиру по ***, що складається з чотирьох кімнат житловою площею
86,20 кв. м.
Склад сім’ї – 1 особа.
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача
гр. Руснака Василя Івановича, діда гр. Рапинця О. О., та згідно з поданими
документами.
(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 166261 від 06.11.2013 р).
1.4. Вилучити з числа службових квартиру по *** , яка рішенням
виконкому 28.10.1981 № 446 була закріплена за управлінням житлово комунального господарства, та укласти договір найму з гр. Баджо Єлизаветою
Карлівною, тимчасово непрацюючою.
На квартиру по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею
16,00 кв. м.
Склад сім’ї – 5 осіб (вона, син – Баджо Едгард Вікторович, дочка – Баджо
Крістіна Вікторівна, брат – Баджо Роман Карлович, брат – Баджо Карло
Карлович).
Договір найму укласти на підставі пункту 35 Положення про порядок надання
службових жилих приміщень і користування ними в УРСР, затвердженого
постановою РМ УРСР 04.02.1988 № 37 (зі змінами внесеними постановами
Кабінету Міністрів), у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача гр. Баджо
Варвари Миколаївни (колишньої працівниці УЖКГ), матері гр. Баджо Є. К.,
згідно з поданими документами.
(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 063797 від 23.05.2008 р).
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1.5. З гр. Смочко Діаною Анатоліївною, працівницею ТОВ «ФАВАТЕХНІКС».
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею
30,88 кв. м.
Склад сім’ї – 8 осіб (вона, мати – Петрянін Людмила Іванівна, брат – Петрянін
Сергій Михайлович, бабка–Смочко Ілона Михайлівна, брат– Смочко Олександр
Анатолійович,тітка–Смочко Марія Іванівна, двоюрідна сестра–Смочко Вікторія
Олександрівна, двоюрідний брат – Дехтяр Дмитрій Віталійович).
Договір найму укласти на підставі поданої заяви основним квартиронаймачем
гр. Петрянін Людмилою Іванівною, матір’ю гр. Смочко Д. А., згоди всіх
повнолітніх членів сім’ї та поданих документів.
1.6. З гр. Ладжун Світланою Михайлівною, пенсіонеркою.
На квартиру по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею
15,44 кв. м.
Склад сім’ї – 3 особи (вона, дочка – Ладжун Лариса Володимирівна, онучка –
Мітіна Емілі Андріївна).
Договір найму укласти у зв’язку зі зняттям з реєстрації основного
квартиронаймача гр. Ладжуна Володимира Івановича, колишнього чоловіка
гр. Ладжун С. М., та згідно з поданими документами.
1.7. З гр. Балог Марією Людвиківною, тимчасово непрацюючою.
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею
27,60 кв. м.
Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Рогатинський Іван Олегович).
Договір найму укласти згідно зі списком мешканців будинку на укладення
договорів найму після реконструкції гуртожитку, затвердженим рішенням
зборів мешканців, протокол 28.08.2018 № 7/18, та згідно з поданими
документами.
1.8. З гр. Тельчак Марією Андріївною, пенсіонеркою.
На квартиру по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею
18,90 кв. м.
Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – Тельчак Михайло Михайлович, син –
Тельчак Дмитро Михайлович).
Договір найму укласти згідно зі списком мешканців будинку на укладення
договорів найму після реконструкції гуртожитку, затвердженим рішенням
зборів мешканців, протокол 10.08.2018 № 6, та згідно з поданими документами.
2. Передати пай у житлово–будівельному кооперативі:
Затвердити рішення загальних зборів членів житлово – будівельного
кооперативу «***» протокол 02.07.2019, про:
- виключення з членів кооперативу гр. Щобак Надії Андріївни у зв’язку
зі смертю (свідоцтво про смерть І-ФМ № 127350 від 21.10.2011.);
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- прийняття у члени житлово – будівельного кооперативу «***»
гр. Щобак Діани Іванівни, дочки померлої, з передачею їй паю на квартиру
по ***, що складається з трьох кімнат житловою площею 37,90 кв. м.
Склад сім’ї – 5 осіб (вона, батько – Орєхов Іван Михайлович, брат – Щобак
Віктор Іванович, дочка – Самончик Олександра Олександрівна, дочка – Щобак
Вікторія Олександрівна).
За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували
одноголосно.

-

3. Про квартирний облік:
1.1. Гр. Белякіна Володимира Михайловича, тимчасово непрацюючого,
який проживає із сім’єю по ***, як внутрішньо переміщену особу 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 МВ № 030407 від 27.10.2016.
Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син).
1.2. Гр. Баркова Максима Олександровича, тимчасово непрацюючого,
який зареєстрований із сім’єю у двокімнатній квартирі по ***, де на житловій
площі 28,90 кв. м. проживає 6 осіб.
Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, дочка).
1.3. Гр. Віраг Савіну Іванівну, 2001 р. н, яка зареєстрована в сім’ї
прийомних батьків за адресою: ***, як дитину позбавлену батьківського
піклування, із включенням у списки позачерговиків на підставі, ст. 46
Житлового кодексу, п. 15 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень.
Склад сім’ї – 1 особа.
1.4. Гр. Мець Володимира Олександровича, який зареєстрований у
двокімнатній квартирі житловою площею 26,70 кв. м по ***, із включенням
у списки позачерговиків як особу з інвалідністю ІІ групи з числа учасників
бойових дій на території інших держав.
Підстава: посвідчення серія ААВ № 001737 від 29.04.2013 р.
Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, син, дочка, онук, онучка).
1.5. Гр. Бабунич Марію Миколаївну, вчителя загальноосвітньої школи І-Ш
ступенів № 9, яка зареєстрована із сім’єю у гуртожитку по ***, із включенням
у списки першочерговиків, як педагогічного працівника.
Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, 2 сини).
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1.6. Гр. Охотську Аманду Русланівну, 1996 р. н, тимчасово непрацюючу,
яка зареєстрована в Ужгородському міському територіальному центрі
соціального обслуговування по ***, як дитину позбавлену батьківського
піклування, із включенням у списки позачерговиків на підставі статті 46
Житлового кодексу та пункту 15 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень, як дитину,
позбавлену батьківського піклування.
Склад сім’ї – 1 особа.
1.7. Гр. Стегуна Дмитра Васильовича, 2003 р. н, вихованця будинку
сімейного типу прийомної сім’ї Чомоляк, що знаходиться за адресою:
*** 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.
1.8. Гр. Кондратенка Михайла Сергійовича, військовослужбовця в/ч 9937,
який проживає по ***, як внутрішньо переміщену особу 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 УБД № 620183 від 03.05.2019.
Склад сім’ї – 2 особи (він, дочка).
2. Відмовити в прийнятті на соціальний квартирний облік:
Відмовити в прийнятті на соціальний квартирний облік сім’ї гр. Калітич
Ганни Юріївни, внутрішньо переміщених осіб, на підставі пункту «б»
частини 2 статті 10 Закону України «Про державний житловий фонд
соціального призначення», абзацу 3, пункту 9 Порядку взяття громадян на
соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього
та надання соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального
захисту та рішення ХХIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання
26.06.2018 № 1116«Про створення житлового фонду соціального призначення».
Підстава: рішення засідання оцінної комісії з визначення вартості
майна громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік,
перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом (протокол
13.06.2019 № 3).
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3. Внести зміни до списків черговості:
3.1. До складу сім’ї гр. Макарової Наталії Олександрівни, яка перебуває
на квартирному обліку у загальних списках з 16.03.2011 р., включити чоловіка
гр. Дерев’янка Юрія Івановича та сина гр. Дерев’янка Андрія Юрійовича,
2019 р.н. Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, дочка, син).
3.2. До складу сім’ї гр. Голубки Світлани Михайлівни, яка перебуває на
квартирному обліку у загальних списках з 28.07.2010 р., включити чоловіка
гр. Голубку Івана Юрійовича.
Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, 2 сини).
3.3. Переоформити черговість після смерті гр. Канаш Наталії Анатоліївни,
яка перебувала на квартирному обліку з 26.07.1989 р., на сина – гр. Канаша
Василя Івановича.
Склад сім’ї – 6 осіб (він, 5 братів).
3.4. Відповідно до пункту 30 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень, згідно з
поданою заявою гр. Попович Наталією Іванівною, 31.07.2019, у зв’язку з
розірванням шлюбу відокремити у списках черговості сім’ю колишньої
дружини і рахувати у списках квартирного обліку:
- гр. Попович Наталію Іванівну – у загальних списках черговості з
28.09.2016 р. Склад сім’ї – 3 особи (вона, 2 сини)
- колишнього чоловіка гр. Поповича Ростислава Степановича – у загальних
списках черговості з 28.09.2016 р. Склад сім’ї – 1 особа.
За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували одноголосно.
6. Про приватизацію квартир (будинків):
Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного житлового
фонду» (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:
6.1. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Іваницька Жанна
Миколаївна, наймач квартири № 74, що знаходиться за адресою:
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вул.Гвардійська,
б. 15/1, задовольнити і передати зазначену квартиру
безоплатно у приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 3 особи: вона,
Іваницький Артур Миколайович,
Іваницька Марія Миколаївна.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 18,80 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 30,70 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 73,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,53 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,61 грн.
6.2. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Ігнатюк Надія
Михайлівна, наймач квартири № 57, що знаходиться за адресою: вул. Івана
Лобачевського, б. 41, задовольнити і передати зазначену квартиру безоплатно у
приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 2 особи: вона,
Ігнатюк Павло Іванович.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з двох кімнат житловою площею
26,50 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 40,80 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,34 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,02 грн.
6.3. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Аго Віра Анатоліївна,
наймач квартири № 100, що знаходиться за адресою: вул. Минайська, б. 67,
задовольнити і передати зазначену квартиру в приватну спільну сумісну
власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 2 особи: вона,
Аго Олексій Олексійович.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно та вартості надлишкової
загальної площі, затвердити (додається).
- Квартира складається з чотирьох кімнат житловою площею 47,20 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 74,80 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 13,46 грн.
- Суму в розмірі 4,10 грн. гр. Аго В. А. сплатити до бюджету міста.
6.4. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Бойко Марія
Володимирівна, наймач квартири № 61,
що знаходиться за адресою:
вул. Собранецька, б. 152, задовольнити і передати зазначену квартиру
безоплатно у приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 3 особи: вона,
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Шак Денис Берталонович,
Шак Діана Берталонівна.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з двох кімнат житловою площею 27,70 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 53,60 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 73,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 9,65 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,49 грн.
6.5. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Волянюк Ганна Іванівна,
наймач квартири № 2, що знаходиться за адресою: вул. Артилерійська, б. 1 «ж»,
задовольнити і передати зазначену квартиру згідно з пільгами безоплатно у
приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 3 особи: вона,
Волянюк Денис Михайлович,
Волянюк Анастасія Михайлівна.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з двох кімнат житловою площею 40,20 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 77,50 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 73,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 13,95 грн.
6.6.
Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" прохання щодо приватизації, яке подала
гр. Зварич Ганна Михайлівна, наймач квартири № 30, що знаходиться за
адресою вул. Марії Заньковецької, б. 7, задовольнити і передати їй зазначену
квартиру у приватну власність.
- Розмір частки загальної площі, отриманої за рахунок часткового
використання житлових чеків гр. Зварич Ганною Михайлівною становить 47,20
кв. м. у двокімнатній квартирі за адресою: вул. Адмірала Нахімова, 1/75 при
розмірі площі, що безоплатно передається, – 94,00 кв. м (невикористана частка
загальної площі, що припадає на одну особу, – 11,53 кв. м).
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно та вартості надлишкової
загальної площі, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 10,90 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 26,80 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 11,53 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 4,82 грн.
- Суму в розмірі 2,75 грн. гр. Зварич Г. М. сплатити до бюджету міста.
6.7. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Козирецька Вікторія
Іванівна, наймач, квартири № 123, що знаходиться за адресою: вул. Миколи
Бобяка, б. 1, задовольнити і передати зазначену квартиру безоплатно у
приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 4 особи: вона,
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Козирецька Ніколетта Сергіївна,
Козирецька Юлія Сергіївна,
Козирецький Максим Сергійович.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 18,50 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 31,00 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 94,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,58 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11,34 грн.
6.8. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Кус Аліна Василівна,
наймач квартири № 125, що знаходиться за адресою: вул. Гвардійська, б. 15/1,
задовольнити і передати їй зазначену квартиру безоплатно у приватну
власність.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 17,80 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 27,70 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 31,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 4,99 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0,59 грн.
6.9. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Оленішак Лідія Іванівна,
наймач квартири
№ 72,
що знаходиться за адресою: вул. Марії
Заньковецької, б. 25, задовольнити і передати зазначену квартиру безоплатно у
приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 5 осіб: вона,
Оленішак Ігор Михайлович,
Оленішак Тетяна Михайлівна,
Оленішак Геннадій Віталійович,
Оленішак Вероніка Віталіївна.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з трьох кімнат житловою площею 39,40 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 65,20 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 115,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 11,74 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8,96 грн.
6.10. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. Опаленик Василь
Миколайович, наймач квартири № 40, що знаходиться за адресою: вул. Івана
Лобачевського, б. 41, задовольнити і передати зазначену квартиру безоплатно у
приватну спільну сумісну власність йому та членам його сім'ї.
Склад сім'ї – 4 особи: він,
Опаленик Марія Іванівна,
Лангвізер Яна Василівна,
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Лангвізер Кіра Сергіївна.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 16,00 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 32,70 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 94,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,89 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11,03 грн.
6.11. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Рендзей Тетяна
Леонідівна, наймач квартири № 76, що знаходиться за адресою: вул.
Гвардійська, б. 15/1, задовольнити і передати зазначену квартиру безоплатно у
приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 6 осіб: вона,
Гапак Світлана Петрівна,
Гапак Роман Ігорович,
Гапак Катерина Ігорівна,
Потокі Руслана Петрівна,
Потокі Поліна Ярославівна.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 19,00 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 30,80 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 136,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,54 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 18,94 грн.
6.12. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Томашевська Анжела
Євгеніївна, наймач квартири № 37, що знаходиться за адресою: вул. Михайла
Грушевського, б. 6, задовольнити і передати зазначену квартиру безоплатно у
приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 3 особи: вона,
Кочеванський Євгеній Володимирович,
Томашевський Олександр Олексійович.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з двох кімнат житловою площею 30,80 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 56,10 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 73,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 10,10 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,04 грн.
6.13. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Шикула Етелла
Йосифівна, наймач квартири № 3 а, що знаходиться за адресою: вул. Івана
Панькевича, б. 77, задовольнити і передати зазначену квартиру безоплатно у
приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 9 осіб: вона,
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Шикула Євген Ілліч,
Шикула Олександр Євгенович,
Гладкова Олена Євгенівна,
Гладков Богдан Тарасович,
Гладков Максим Тарасович,
Гладкова Анастасія Тарасівна,
Гладков Євген Тарасович,
Гладкова Ніколетта Тарасівна.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з трьох кімнат житловою площею 40,00 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 66,70 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 199,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 12,01 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 23,81 грн.
6.14. Внести зміни до пункту 32 розпорядження міського фонду
комунального майна 27.07.1994 № 7, а саме замість прізвищ : «Бугіна» читати
«Бугина».
6.15. Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду» відмовити гр. Поповичу Михайлу Павловичу у
передачі у приватну власність шляхом
приватизації
квартири № 79 за
адресою: вул.Минайська, б. 8, у зв’язку з використанням права на безоплатну
приватизацію в межах номінальної вартості житлового чеку (4 грн. 20 коп.) при
приватизації
квартири за адресою: вул. Головна, б. 29, кв. 25, м. Свалява
(36,40 кв. м. х 0,18 грн. = 6 грн. 55 коп).
Питання на обговорення:
Папай М. Б.
У виконком надійшов лист Головного управління Національної поліції в
Закарпатській області про передачу у власність шляхом приватизації житлових
приміщень у гуртожитку по вул.8-го Березня, 46 Б/6 сім’ї співробітника
Галасника В. М.
Враховуючи розміщення зазначених житлових приміщень у будівлі, яка за
своїм функціональним призначенням віднесена до нежитлових, пропоную
питання відкласти, як таке, що потребує додаткового вивчення.
7. 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 «Загорська 26» 13.08.2018 р. № 166, рішення загальних зборів
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мешканців будинку № 26 по вул. Загорській 08.06.2018 (протокол № 5),
договори найму, укладені з попереднім власником, та заяву мешканців
гуртожитку:
Прохання щодо приватизації, яке подала гр. Шикітка Ольга Юріївна,
наймач житлового приміщення № 22, що знаходиться у гуртожитку за
адресою: вул. Загорська, б. 26, задовольнити і передати зазначене житлове
приміщення безоплатно у приватну спільну сумісну власність їй та членам її
сім’ї.
Склад сім'ї – 3 особи: вона,
Шикітка Олександра Василівна,
Шикітка Василь Васильович.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати житловою
площею 14,70 кв. м, загальною площею 16,50 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 73,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
2,97 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 10,17 грн.
8. Враховуючи відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме
майно (реєстраційний номер об’єкта 998122821101 від 10.08.2016), рішення III
сесії міської ради VII скликання 31.05.2016 № 229 «Про передачу гуртожитку
в оперативне управління та дозвіл на приватизацію», рішення виконкому
18.12.2014 № 484 «Про затвердження акту приймання-передачі гуртожитку в
оперативне управління БК «Бородіна 14», звернення БК «Бородіна 14»,
рішення загальних зборів мешканців будинку № 14 по вул. Олександра
Бородіна 13.09.2016, договори найму, укладені з попереднім власником, та
заяву мешканців гуртожитку:
Прохання щодо приватизації, яке подав гр. Пилипець Володимир
Васильович, наймач житлового приміщення № 102, що знаходиться у
гуртожитку за адресою: вул. Олександра Бородіна, б. 14, задовольнити і
передати зазначене житлове приміщення безоплатно у приватну спільну
сумісну власність йому та членам його сім’ї.
Склад сім'ї – 3 особи: він,
Пилипець Ольга Михайлівна,
Пилипець Владислав Володимирович.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з двох кімнат житловою
площею 25,10 кв. м, загальною площею 65,10 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 73,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
11,72 грн.
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Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,42 грн.

За винесення проекту рішення на засідання виконкому,
одноголосно.

голосували -

За винесення проектів рішень на засідання виконкому,
голосували - одноголосно.
Головуючий на комісії : Бабидорич В. І.__________________________
Заст.голови комісії:
Захарець В. Г. ___________________________
Члени комісії:
Біксей А. Б.______________________________
Геворкян Д.С.___________________________
Гудманян Г. А. __________________________
Кравчук В. В.___________________________
Пекар В. І. (відпустка)
Зінич А. Б. ______________________________
Папай М. Б. ____________________________
Сосновський О. В.______________________
Шанта С. І._____________________________

