
                                             

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

                                                                                                    « 20 »  грудня  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 - 8 

 

           У  зв’язку  з  відсутністю  голови  комісії  Гомоная  В. В. (відрядження),   

головуючим обрати – Бабидорича В. І.        (одноголосно). 

 

-  Про видачу службового ордера, 

-  укладення договорів найму, 

-  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), постановою Ради Міністрів УРСР від   04.02.1988  

№ 37   «Про службові  жилі  приміщення»,    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 видачу службового ордера:    

 

  1. Видати    службовий    ордер   Павлику   Владиславу   Володимировичу,  

співробітнику Управління служби  безпеки   України   в  Закарпатській  області,   

який  зареєстрований  із   сім’єю  у гуртожитку по ***.  

На квартиру по  ***,     що складається з двох  кімнат житловою площею 26,80 

кв. м, кухні і ванної. 

Склад сім’ї – 3  особи   (він,  дружина  –  Павлик  Вікторія  Зіновіївна,   дочка – 

Павлик Анна Владиславівна).  
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Службовий ордер видати на підставі листа Управління служби безпеки 

України в  Закарпатській   області   12.12.2018 р.   №  58/11-1972,   рішення    

житлово –побутової комісії Управління (протокол № 3 від 28.08.2018). 

        Квартира  по  ***  закріплена за Управлінням  служби   безпеки   України   

в  Закарпатській  області  рішенням  виконкому 04.08.2017 № 238, як службова. 

      

2. Про укладення договорів найму : 

 

        1.1.1. З гр. Бутрий Галиною Іванівною.             

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

19,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, дочка – Бутрий Ангеліна Василівна). 

Договір  найму  укласти  згідно  зі  списком  мешканців  будинку  на  укладення 

договорів  найму  після   реконструкції   гуртожитку,   затвердженим   рішенням 

зборів    мешканців,     протокол   № 10    23.12.2012    та    згідно    з    поданими 

документами. 

 

          1.2.  У  зв’язку  із  закінченням   реконструкції  гуртожитку  та  здачею  в 

експлуатацію   146 – квартирного    житлового    будинку   по  ***   (декларація    

про  готовність об’єкта  до  експлуатації  ЗК № 143141080069 від 18.04.2014 р.),  

на підставі списків мешканців  будинку,  затверджених   рішенням  загальних  

зборів  мешканців  будинку (протокол № 5 від 27.02.2014 р.),  згідно з поданими 

заявами укласти договори найму:  

 

1.2.1. З гр. Магурською Галиною Василівною. 

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

29,80 кв. м. 

Склад сім’ї – 3 особи  (вона,   дочка – Магурська Жанна Русланівна,    дочка – 

Магурська Руслана Русланівна).  

 

1.2.2. З гр. Кополовець Марією Михайлівною. 

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

32,50 кв. м. 

Склад сім’ї – 9 осіб  (вона,  чоловік – Кополовець Федір Михайлович,  дочка – 

Дендеші Вікторія Федорівна,   дочка – Коштура Людмила Федорівна,   онук – 

Дендеші Крістіан Іштванович,  онук – Дендеші Іштван Іштванович,   онучка – 

Дендеші Софія Іштванівна,   онучка – Коштура Анастасія Олексіївна,   онук – 

Коштура Нікіта Олексійович).  

 

          1.3. У зв’язку  із  закінченням  реконструкції   гуртожитку    та здачею  в      

експлуатацію  102 – квартирного   житлового   будинку  по  ***    (сертифікат   

серія   ЗК    № 162181910331 від 10.07.2018 р.), беручи до уваги  лист      органу  

самоорганізації  населення  БК «***»    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: 
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         1.3.1. З гр. Ткаченком Вадимом Васильовичем.             

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

17,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (він, син – Ткаченко Євгеній Вадимович, син – Ткаченко 

Денис Вадимович).  

 

        1.3.2. З гр. Стригою Людмилою Іванівною.             

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

15,60 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.  

 

         1.3.3. З гр. Заяць Віктором Іллічем.             

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

16,10 кв. м.     

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

 

         1.3.4. З гр. Бабукою Іваном Юрійовичем.             

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

17,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (він, брат – Бабука Мирослав Юрійович).  

 

          1.3.5. З гр. Янцо Василем Івановичем.             

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

34,20 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (він,  дружина – Янцо Марія Юріївна,  син – Янцо  Василь 

Васильович,  дочка – Равлик  Наталія  Василівна,   онучка – Равлик  Христина 

Володимирівна).  

 

          1.3.6. З гр. Дюриком Мироном Михайловичем.             

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

22,60 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб  (він,   дружина – Дюрик  Йолана  Іванівна,  дочка – Дюрик 

Йолана  Миронівна,      онучка – Дюрик  Дарина  Тарасівна,   онучка – Бабунич 

Анна-Марія Юріївна).  

 

          1.3.7. З гр. Левчак Йоланою Василівною.             

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

16,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 6 осіб (вона,      чоловік – Левчак  Леонід  Михайлович,      дочка – 

Мартинова Людмила Леонідівна, онук – Мартинов Денис Віталійович, онучка – 

Мартинова Анна Віталіївна, онук – Мартинов Віталій Віталійович).  

 

          1.4.  У зв’язку із закінченням    реконструкції  гуртожитку   та   здачею  в  

експлуатацію      159 – квартирного     житлового   будинку  по ***  (сертифікат   

серія  ЗК    № 162181860600   від   05.07.2018 р),  беручи до уваги  лист  органу  
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самоорганізації   населення  БК «  ***    »    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: 

 

        1.4.1. З гр. Козак Любов’ю Михайлівною.             

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

18,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Козак Віктор Валентинович).   

 

        1.4.2. З гр. Анталовці Олександром Юрійовичем.             

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

18,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 6 осіб (він, сестра – Стегура Ольга Юріївна, сестра – Анталовці 

Світлана Юріївна, племінниця – Анталовці Поліна Віталіївна, племінник – 

Анталовці Віталій Віталійович, племінник – Анталовці Максим Віталійович). 

 

        1.4.3. З гр. Шпонтак Надією Гейзівною.             

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

12,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 5 осіб (вона,     чоловік – Шпонтак  Василь  Васильович,     син – 

Шпонтак  Віталій  Васильович,   дочка – Ярмолюк  Тетяна  Василівна,   онук – 

Ярмолюк Павло Андрійович).   

 

        1.4.4. З гр. Панцо Вероною Йосипівною.             

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

12,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона,   дочка – Панцо Мар’яна Стефанівна,  син – Панцо 

Роберт Стефанович).   

 

        1.4.5. З гр. Дідиком Юрієм Васильовичем.             

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

18,50 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи   (він,    дружина  –  Дідик  Марія  Миколаївна,    дочка – 

Риженкова Оксана Юріївна).   

 

          1.4.6. З гр. Ганичем Іваном Миколайовичем.             

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

12,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина – Ганич Віра Іванівна, син – Ганич Віталій 

Іванович).   

 

        1.4.7. З гр. Семетковським Іваном Івановичем.             

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

18,00 кв. м.     
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Склад сім’ї – 4 особи (він,  дружина – Семетковська Наталія Іванівна,  син – 

Семетковський Анатолій Іванович, дочка – Семетковська Тетяна Іванівна).   

 

        1.4.8. З гр. Коршляк Тетяною Михайлівною.             

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

11,90 кв. м.     

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Коршляк Віталій Віталійович).   

 

        1.4.9. З гр. Немешем Михайлом Федоровичем.             

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

17,40 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (він,  дружина – Немеш Світлана Олексіївна, син – Немеш 

Михайло Михайлович).   

 

           3. Прийняти на квартирний облік : 

 

           1.1.1. Гр. Струка Віктора Романовича,    державного   інспектора   відділу 

митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС,   який    зареєстрований   

в  однокімнатній  квартирі  по  ***,  де  на  житловій площі 10,90 кв. м. 

проживає  6 осіб. 

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

           1.1.2. Гр. Безкровного Дмитра Георгійовича,    співробітника    Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області, який    зареєстрований   

у  трикімнатній  квартирі  на  ***, де на житловій  площі 50,80 кв. м.  проживає  

9  осіб,   із  включенням  у  списки  першочерговиків,  як учасника бойових дій 

(учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД № 145916 від 14.03.2017 р.   

Склад сім’ї  –  3 особи (він, дружина, син). 

 

           1.1.3. Гр. Кочмаря Мирона Юрійовича,  військовослужбовця  в/ч  А 1556, 

який зареєстрований у власному будинку батьків  по  ***,  де  на  житловій  

площі  38,00 кв. м.  проживає  7  осіб,   із  включенням  у  списки 

першочерговиків, як учасника бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АА №  359572  від 02.09.2008 р.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          1.1.4. Гр. Гетьмана Дениса Вадимовича,  тимчасово непрацюючого,  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 №  071236 від 19.04.2016.   

Склад сім’ї  –  1 особа. 
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          1.1.5. Гр. Олашина Віталія Васильовича,    фізичну   особу – підприємця,    

який зареєстрований у трикімнатній  квартирі  по  ***,  де  на  житловій площі 

40,30 кв. м. проживає  8 осіб. 

Склад сім’ї  –  3 особи (він, дружина, син). 

 

          1.1.6. Гр. Трещак Тетяну Олегівну,          тимчасово    непрацюючу,      яка 

зареєстрована  у  однокімнатній   квартирі  по  ***,    де  на  житловій площі 

21,10 кв. м. проживає 10 осіб. 

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

 

          1.2.  Внести зміни до списків черговості: 

 

          1.2.1.  Відповідно до пункту 30  Правил обліку громадян,  які  потребують 

поліпшення   житлових  умов  та  надання  їм   житлових   приміщень,   згідно  з 

поданою   заявою   гр.  Булецою   Володимиром   Юрійовичем    13.12.2018    та 

у зв’язку з розірванням  шлюбу,   відокремити   у   списках   черговості   сім’ю   

колишньої дружини і рахувати у списках квартирного обліку: 

     - гр. Булецу Володимира Юрійовича,   учасника  бойових  дій,  який отримав 

інвалідність Ш групи, у списках позачерговиків з 29.01.2014 р. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

     -  сім’ю колишньої дружини – гр. Булеци Любові Михайлівни  виключити зі 

списків позачерговиків та включити у загальні списки черговості з 28.05.1997 р.  

Склад сім’ї  –  4 особи (вона, дочка, 2 сини). 

 

           1.2.2. У зв’язку  зі зміною групи  інвалідності  у  списках  позачерговиків 

рахувати як інвалідів ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших 

держав: 

      - гр. Санарова Андрія Віталійовича з 23.07.2018 р. 

Склад сім’ї – 1 особа.  

      - гр. Змійовського Михайла Михайловича з 30.08.2018 р. 

Склад сім’ї – 6 осіб (він, дружина, 3 дочки, син). 

 

          2.  Доповнити  перелік  підприємств,   організацій та установ  міста,  яким 

надано  право   на   самостійне  ведення  квартирного обліку  по місту Ужгород, 

військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону. 

           Підстава:  лист – клопотання квартирно – експлуатаційного відділу міста  

Мукачево  11.12.2018  № 286,   витяг   з   наказу    начальника     Ужгородського 

гарнізону 03.12.2018  № 33. 

 

         3. Виключити   з   переліку  підприємств,    що    здійснюють   самостійний 

квартирний облік, обласне  підприємство електричних мереж  (правонаступник-  

приватне акціонерне товариство «Закарпаттяобленерго»). 

          Підстава:  лист ПрАТ  «Закарпаттяобленерго»  06.09.2018   № 116-25/4797  

та рішення спільного засідання  дирекції та профспілкового комітету  (протокол  

21.02.2018 № 44).   
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          4. Зняти з квартирного обліку: 

 

         У  зв’язку  з  придбанням  та  передачею у власність житлових  приміщень, 

забезпеченістю встановленою нормою жилої площі, зняти з квартирного обліку 

та виключити зі списків позачерговиків дітей–сиріт та осіб з їх числа:  

 

      -  Гр. Пецку Крістіну Юріївну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  19.03.2014 р. 

  

      -  Гр. Вольську Вікторію Віталіївну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  18.12.2014 р. 

  

      -  Гр. Молнар Тетяну Володимирівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  11.03.2015 р. 

  

      - Гр. Котлар Розалію Вікторівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  15.07.2015 р. 

  

      - Гр. Андяла Віктора Йосиповича. 

На квартирному обліку перебував у списках позачерговиків з  03.05.2017 р. 

  

      - Гр. Скрябіна Миколу Ігоровича. 

На квартирному обліку перебував у списках позачерговиків з  25.04.2018 р. 

  

      - Гр. Двалашвілі Вікторію Іванівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  23.08.2018 р. 

  

      - Гр. Двалашвілі Крістіну Іванівну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  23.08.2018 р. 

  

      - Гр. Кочіш Вікторію Віталіївну. 

На квартирному обліку перебувала у списках позачерговиків з  23.08.2018 р. 

          Підстава:  лист  Ужгородського  міського  центру  соціальних  служб для  

сім’ї, дітей та молоді 19.12.2018 р. № 01-18/345.    

    

4. 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 : 
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         1.1. Прохання щодо приватизації, яке подав ***, наймач квартири, що 

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

згідно з пільгами безоплатно у приватну власність. 

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

 - Квартира   складається  з  однієї   кімнати   житловою   площею    17,50 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить  34,80 кв. м    при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,26 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 – 4 особи: вона, 

    ***, 

    ***, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   16,50 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  33,10 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,96 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 10,96 грн. 

 

          1.3. 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 – 5 осіб: він, 

    ***,  

    ***, 

    ***, 

    ***. 

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

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

 - Загальна  площа  квартири   становить   33,20 кв. м   при   розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 115,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,98 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 14,72 грн. 

 

           1.4. 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 – 3 особи: вона, 

    ***, 

    ***. 

 - Розрахунок  площі,   що приватизується  безоплатно,  затвердити  (додається). 
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 - Квартира    складається   з   двох   кімнат    житловою    площею    28,60 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. 

 

          1.5. 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   10,80 кв. м. 

 - Загальна   площа  квартири  становить    32,90 кв. м   при  розмірі   площі,  що 

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,92 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,44 грн. 

 

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

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

безоплатно у приватну власність. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   12,20 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири   становить   22,40 кв. м   при  розмірі   площі,   що  

   безоплатно  передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 4,03 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,55 грн. 

 

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

знаходиться за адресою: ***, 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    16,30 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   33,60 кв. м    при   розмірі   площі,  що  

   безоплатно  передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,05 грн. 

 

           1.8.  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 – 3 особи: вона, 

    ***, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   16,80 кв. м. 
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 - Загальна  площа  квартири  становить   33,10 кв. м    при   розмірі   площі,  що 

   безоплатно  передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,96 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,18 грн. 

 

        1.9. Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного 

житлового фонду" 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 – 3  особи: він, 

    ***, 

    ***.  

 - Розмір частки загальної площі, отриманої за рахунок часткового 

використання житлових чеків *** становить 32,70 кв. м. у однокімнатному 

будинку за адресою:   ***, при розмірі  площі,   що  безоплатно  передається, – 

52,00 кв. м.  (невикористана частка загальної площі, що припадає на одну особу 

– 7,00 кв. м.) 

 

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

 - Квартира  складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   16,90  кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири   становить   33,40 кв. м    при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 53,66 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,01 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить  3,65 грн. 

 

          1.10. 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   двох    кімнат    житловою    площею   28,30 кв. м. 

 - Загальна площа квартири становить 41,00 кв. м  при розмірі площі, що 

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,38 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,98 грн. 

 

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

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

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

Склад сім'ї – 2 особи: вона, 

    ***. 

 - Розрахунок  площі,   що  приватизується  безоплатно та вартості  надлишкової  

   загальної площі, затвердити (додається). 
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 - Квартира    складається   з   трьох    кімнат    житловою   площею   46,20 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   71,10 кв. м   при   розмірі   площі,   що 

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 19,10 грн. 

 - Суму в розмірі 3,44 грн.   *** сплатити до бюджету міста. 

 

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

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

згідно з пільгами безоплатно у приватну власність. 

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

 - Квартира    складається   з   однієї  кімнати   житловою   площею   15,10 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   32,80 кв. м   при   розмірі   площі,   що  

   безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,90 грн. 

 

            1.13. 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   19,10 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   31,20 кв. м   при  розмірі  площі,    що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,62 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,74 грн. 

 

           1.14. 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 – 3 особи: він, 

    ***,  

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   17,80 кв. м. 

 - Загальна площа квартири становить 29,00 кв. м  при розмірі площі, що 

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,22 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,92 грн. 

 

          1.15. 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 – 3 особи: він, 

    ***, 
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    ***. 

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

 - Квартира   складається  з  однієї   кімнати   житловою   площею   12,00 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить    27,20 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 4,90 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8,24 грн. 

 

          1.16. 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   17,00 кв. м. 

- Загальна  площа  квартири  становить  34,00 кв. м    при  розмірі   площі,   що 

   безоплатно  передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,12 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,24 грн. 

 

          1.17. 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 – 3 особи: він, 

    ***, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею  12,40 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири   становить   27,20 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 4,90 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8,24 грн. 

 

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

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

безоплатно у приватну власність. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   12,10 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   21,80 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 3,92 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,66 грн. 

 

          1.19.  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. 
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Склад сім'ї – 3 особи: вона, 

   ***, 

   ***. 

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

 - Квартира    складається    з   двох   кімнат    житловою    площею   22,00 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   32,00 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації –  5,76 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,38 грн. 

 

           1.20. 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  16,70 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   33,70 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,07 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,29 грн. 

 

          1.21. 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   двох   кімнат    житловою    площею    34,00 кв. м.  

 - Загальна  площа   квартири  становить   48,70 кв. м    при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації –  8,77 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0,59 грн. 

 

           1.22. 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 – 3 особи: вона, 

    ***,  

    ***.  

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   17,10 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   31,70 кв. м    при   розмірі   площі,  що 

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,71 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,43 грн. 
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          1.23.  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 – 10 осіб: вона, 

    ***, 

    ***, 

    ***, 

    ***, 

    ***, 

    ***,  

    ***, 

    ***,  

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   двох    кімнат    житловою    площею    26,80 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   47,80 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 220,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 8,60 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 31,00 грн. 

 

           1.24. 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   16,30 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири   становить   33,30 кв. м    при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,99 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,37 грн. 

 

           1.25. 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 – 4 особи: вона, 

    ***, 

    ***, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею  18,30 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  30,10 кв. м    при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно  передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,42 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11,50 грн. 
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           1.26. 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 – 4 особи: вона, 

    ***, 

    ***, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається    з    двох    кімнат    житловою    площею   34,50 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири   становить   50,90 кв. м   при   розмірі   площі,   що  

   безоплатно  передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 9,16 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,76 грн. 

 

          1.27. 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 – 3 особи: вона, 

   ***, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   16,50 кв. м 

 - Загальна  площа   квартири  становить  33,60 кв. м   при   розмірі   площі,   що 

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,05 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,09 грн. 

 

          1.28. Прохання   щодо   приватизації,   яке   подав  ***, наймач квартири, 

що знаходиться за адресою: ***, 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   16,90 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   49,00 кв. м   при  розмірі  площі,  що 

   безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 8,82 грн. 

 

          1.29. 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 – 4 особи: вона, 

    ***,  

    ***,  

    ***. 

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

 - Квартира     складається   з   двох    кімнат    житловою   площею   21,70 кв. м. 
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 - Загальна  площа  квартири  становить   32,00 кв. м    при   розмірі   площі,  

що  

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,76 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11,16 грн. 

 

            1.30. Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України "Про приватизацію 

державного   житлового   фонду"   прохання   щодо  приватизації,  яке  подав  

***, наймач квартири, що знаходиться за адресою: ***, задовольнити і передати 

зазначену квартиру у приватну спільну сумісну власність йому та членам його 

сім'ї. 

Склад сім'ї – 2 особи: він, 

    ***. 

 - Розмір частки загальної площі,  отриманої  за  рахунок  часткового  

використання житлових чеків ***  становить  77,16 кв. м.  у  трикімнатній  

квартирі   за адресою: ***  при  розмірі  площі, що безоплатно передається 

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

*** на одну особу – 4,05 кв. м). 

 - Розрахунок площі,  що  приватизується  безоплатно  та  вартості  надлишкової 

   загальної площі, затвердити (додається). 

 - Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 11,60 кв. м.  

 - Загальна площа квартири становить 28,30 кв. м  при розмірі площі, що  

   безоплатно передається, – 27,38 кв. м.  

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації 5,09 грн. 

 - Суму в розмірі 0,17 грн. *** сплатити до бюджету міста. 

 

          1.31. 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 – 4 особи: він, 

     ***,  

     ***,  

     ***.  

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

 - Квартира    складається    з   двох    кімнат    житловою   площею   29,10 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  52,00 кв. м    при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 9,36 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,56 грн. 

 

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

знаходиться за адресою: ***, 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   14,90 кв. м. 
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 - Загальна   площа   квартири   становить   33,40 кв. м   при  розмірі  площі,  що 

   безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,01 грн. 

 

          1.33. 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 – 7 осіб: він, 

      ***, 

      ***, 

      ***,  

      ***,  

      ***,  

      ***. 

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

 - Квартира  складається   з   однієї   кімнати   житловою    площею   17,90 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   30,10 кв. м   при  розмірі  площі,  що 

   безоплатно передається, – 157,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,42 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 22,84 грн. 

 

         1.34. 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 – 4 особи: він, 

   ***, 

   ***, 

   ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   15,20 кв. м.  

 - Загальна  площа   квартири   становить   31,80 кв. м   при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,72 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11,20 грн. 

 

         1.35. Внести  зміни до пункту 11 рішення виконкому  15.05.2003  № 104, а 

саме замість прізвищ : «***»  читати  «***».    

 

2. Про приватизацію житлових приміщень у гуртожитках: 

 

    2.1. 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 
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гуртожитку   в   оперативне    управління    БК    «***»,  звернення БК «***»,       

рішення    загальних    зборів   мешканців   будинку  по ***  13.09.2016, 

договори найму укладені з попереднім власником та заяву мешканки 

гуртожитку:  

 

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

приміщення,  що знаходиться у гуртожитку за адресою: ***, 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 11,30 кв. м, загальною площею 13,60 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –   

2,45 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить  3,13 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 ***  08.06.2018 (протокол № 5), договори 

найму, укладені з попереднім власником, та заяви мешканців гуртожитку:  

 

          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 11,10 кв. м, загальною площею 18,70 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –    

3,37 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,99 грн. 

 

         3. Про відмову в приватизації: 

 

         3.1. Відмовити в передачі у власність шляхом приватизації: 

 

         3.1.1  *** та членам його сім’ї: ***, ***, *** – житлового приміщення  у 

гуртожитку по  ***,   що  складається з однієї  кімнати  житловою  площею 
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18,00 кв. м, загальною площею  18,00 кв. м (наявність з 2015 р. у *** 

незавершеного будівництва житлового будинку  (загальною площею 136,90 кв. 

м, житловою – 75,20 кв. м) за адресою: м. Ужгород, ***) (ст. 1 ЗУ «Про 

забезпечення реалізації  житлових  прав мешканців гуртожитків»). 

 

          3.1.2.  *** та членам її сім’ї: *** – житлового приміщення у гуртожитку 

по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею 13,20 кв. м, 

загальною площею  13,20 кв. м (наявність власного житла у ***  за адресою: 

***). (Ст. 1 ЗУ «Про забезпечення реалізації  житлових  прав мешканців 

гуртожитків»). 

 

          3.1.3.  *** – житлового приміщення у гуртожитку по ***, що складається 

з однієї кімнати житловою площею 13,00 кв. м, загальною площею  13,00 кв. м 

(державна реєстрація місця проживання у зазначеному гуртожитку менше п’яти 

років, вимоги статті 1 Закону України «Про забезпечення реалізації  житлових  

прав мешканців гуртожитків»). 

 

          3.1.4.  *** та членам його сім’ї – житлового приміщення   у гуртожитку по 

***, у зв’язку  з  некомплектністю  та  невідповідністю  поданих  документів, а 

саме відсутні:   -   заява наймача житлового приміщення; 

                  - письмова  згода  всіх  членів сім’ї (завірена керівником по 

обслуговуванню житла); 

                  -  довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає 

заяву та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у житловому приміщенні 

гуртожитку;  

                  - документ, що підтверджує невикористання  житлових чеків 

заявником та членами його сім’ї;    

                  -  витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 

час подачі документів (на всіх членів сім’ї);   

                  -   копія договору найму з обслуговуючою організацією. 

(Вимоги Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 16.12.2009 

№ 396, із змінами пункти 4, 17-20).   

 

          3.1.5.  *** та членам її сім’ї – житлового приміщення  у гуртожитку по 

***, у зв’язку з некомплектністю та невідповідністю поданих документів а саме 

відсутні:   -   заява наймача житлового приміщення; 

                  - письмова  згода  всіх  членів сім’ї (завірена керівником по 

обслуговуванню житла); 

                  -  довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає 

заяву та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у житловому приміщенні 

гуртожитку;  

                  - документ, що підтверджує невикористання  житлових чеків 

заявником та членами його сім’ї;    
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                  -  витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 

час подачі документів (на всіх членів сім’ї);   

                  -   копія договору найму з обслуговуючою організацією. 

(Вимоги Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 16.12.2009 

№ 396, із змінами пункти 4, 17-20).     

 

За винесення проекту рішення 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.                  (відрядження) 

                                             

                                             Зінич А. Б.    ______________ _____________ 

                                           

                                             Папай М. Б. ___________________________ 

                                          

                                             Сосновський О. В.______________________ 

                                         

                                             Шанта С. І._____________________________          


