ПРОТОКОЛ
засідання громадської комісії по житлових питаннях
«20 » в е р е с н я 2018 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
- 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. Укласти договори найму :
1.1.1. З гр. Савкою Анастасією Михайлівною, пенсіонеркою.
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 34,00 кв. м.
Склад сім’ї – 6 осіб (вона, син – Савка Василь Васильович, син – Савка Сергій
Васильович,
невістка – Савка Аліана Арменаківна, онук – Савка Сергій
Сергійович, онучка – Савка Тамара Сергіївна).
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Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного
квартиронаймача
гр. Савки Василя Васильовича, чоловіка гр. Савки А. М.
та згідно з поданими документами.
(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 240593 від 18.01.2018 р.).
1.1.2. З гр. Федиком Віталієм Вікторовичем, столярем ДВНЗ «Ужгородський
національний університет».
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 30,20 кв. м.
Склад сім’ї – 3 особи (він, сестра – Вайзер Олена Карлівна, племінниця –
Маскалюк Олена Федорівна).
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача
гр. Федика Віктора Васильовича, батька гр. Федика В. В. та згідно з поданими
документами.
(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 275037 від 18.04.1975 р.).
1.1.3. З гр. Макаровим Олегом Вікторовичем, тимчасово непрацюючим.
На квартиру по ***, що складається з двох кімнат житловою площею 24,00 кв. м.
Склад сім’ї – 1 особа.
Договір найму укласти у зв’язку зі смертю основного квартиронаймача
гр. Макарова Віктора Павловича, батька гр. Макарова О. В. та згідно з
поданими документами.
(Свідоцтво про смерть ІІІ–ЕР № 762125 від 07.06.2017 р.).
– Укласти договори найму на квартири у 102-х квартирному житловому
будинку по ***, БК «Говерла».
1.2. Враховуючи закінчення реконструкції гуртожитку та здачу в
експлуатацію 102-х квартирного житлового будинку по *** (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
поданою заявою, укласти договір найму:
З гр. Вадаським Владиславом Юлійовичем, тимчасово непрацюючим.
На квартиру по ***, що складається з однієї кімнати житловою площею
16,00 кв. м.
Склад сім’ї – 1 особа.
2. Про квартирний облік
2.1. Прийняти на квартирний облік:
2.1.1. Гр. Дворську Вікторію Василівну, вихователя дошкільного дитячого
навчального закладу № 1, яка зареєстрована у двокімнатній квартирі по
***, де на житловій площі 19,10 кв. м проживає 7 осіб.
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Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, дочка, син).
2.1.2. Гр. Гомокі Євгена Тиберійовича,співробітника Головного управління
Національної поліції в Закарпатській області, який зареєстрований у
двокімнатній квартирі по ***, де на житловій площі 24,20 кв. м проживає
4 особи, згідно з п. 13 п. п. 7 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень, із
включенням у списки першочерговиків, як учасника бойових дій (учасник
АТО).
Підстава: посвідчення серія УБД № 145912 від 15.11.2016 р.
Склад сім’ї – 1 особа.
2.1.3. Гр. Бузаш Оксану Іванівну, фармацевта ТОВ «Мед-сервіс Львів», яка
зареєстрована та проживає із сім’єю у гуртожитку по ***.
Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік, дочка).
2.1.4. Гр. Бібен Ірину Михайлівну,
тимчасово непрацюючу, яка
зареєстрована у двокімнатній квартирі по ***, враховуючи різнополість
дітей, згідно з п. 13 п.п. 7 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов та надання їм житлових приміщень, із
включенням у списки першочерговиків, як сім’ю учасника бойових дій
(чоловік гр. Бібен Віталій Михайлович – учасник АТО).
Підстава: посвідчення серія МВ № 023314 від 17.06.2015 р.
Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, син, дочка).
2.1.5. Гр. Туряницю Вікторію Анатоліївну, тимчасово непрацюючу, яка
зареєстрована у двокімнатній квартирі по ***, де на житловій площі 28,40
кв. м проживає 5 осіб.
Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік, син, дочка).
2.1.6. Гр. Сабадаш Надію Ігорівну, працівницю ПрАТ «Закарпаттяобленерго», яка зареєстрована у власному будинку батьків по ***, де на житловій
площі 18,10 кв. м проживає 6 осіб.
Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік, син).
2.1.7. Гр. Стегун Сніжану Василівну, 2001 р. н, студентку Перечинського
професійного ліцею, вихованку 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.
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2.1.8. Гр. Стегун Надію Василівну, 2002 р. н, студентку Перечинського
професійного ліцею, вихованку 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.
2.1.9. Гр. Закревську Наталію Олександрівну, інспектора з кадрів Закарпатського управління ПрАТ «Електро», яка зареєстрована у однокімнатній
квартирі по ***, де на житловій площі 18,90 кв. м проживає 5 осіб.
Склад сім’ї – 1 особа.
2.1.10. Гр. Мигалка Ігоря Володимировича, головного спеціаліста відділу
муніципальної інспекції з благоустрою Ужгородської міської ради, який
зареєстрований та проживає із сім’єю у однокімнатній квартирі житловою
площею 15,00 кв. м по ***.
Склад сім’ї – 3 особи (він, дружина, син).
2.3. Зняти з квартирного обліку:
Відповідно до статті 40 Житлового кодексу та пунктів 25, 26 Правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм
житлових приміщень, у зв’язку із забезпеченістю середнім розміром житлової
площі (по м. Ужгороду – 9 кв. м на члена сім’ї); відсутністю підстав для
надання інших житлових приміщень; зі зняттям з державної реєстрації у
м. Ужгороді; відсутністю будь-якої інформації про зміну місця проживання та
склад сім’ї черговика (понад п’ять років); у зв’язку зі смертю черговика (або
члена його сім’ї) зняти з квартирного обліку та виключити зі списків черговості
сім’ї таких громадян:
2.3.1. Гр. Макарова Вадима Петровича.
На квартирному обліку перебував у списках першочерговиків з 25.11.1992.
Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, син, дочка).
2.3.2. Гр. Ворожильник Марію Михайлівну.
На квартирному обліку перебувала у загальних списках черговості з 30.10.1991.
Склад сім’ї – 1 особа.
2.3.3. Гр. Хуського Михайла Васильовича.
На квартирному обліку перебував у списках першочерговиків з 27.07.1990.
Склад сім’ї – 1 особа.
2.3.4. Гр. Кильч Івана Васильовича.
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На квартирному обліку перебував у списках позачерговиків з 23.07.2008.
Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, син, дочка).
2.3.5. Гр. Вронського Володимира Ярославовича, як особу з інвалідністю
ІІ групи, із числа військовослужбовців, які брали участь в бойових діях на
території інших держав, враховуючи придбання квартири за адресою:
***, загальною площею 35,80 кв. м, житловою площею 20,70 кв. м. Склад сім’ї
– 3 особи (він, дружина, дочка).
На квартирному обліку сім’я перебувала з 22.12.2010 р.
Квартира придбана з врахуванням наявної у власності житлової площі на
виконання постанови Кабінету Міністрів України 28.03.2018 № 214 «Питання
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також членів їх сімей».
– Відповідно до ст. ст. 46 ч. 4, 71 Житлового кодексу, ст. 32 Закону України
«Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», враховуючи наявну
у власності частину житлового приміщення по ***, виключити зі списку
позачерговиків дітей, позбавлених батьківського піклування:
2.3.6. Гр. Шовша Івана Івановича.
На квартирному обліку перебував у списках позачерговиків з 03.02.2018.
Склад сім’ї – 1 особа.
2.3.7. Гр. Шовша Юрія Івановича.
На квартирному обліку перебував у списках позачерговиків з 05.09.2012.
Склад сім’ї – 1 особа.
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 ***,
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 16,60 кв. м.
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- Загальна площа квартири становить 20,60 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 31,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 3,71 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,87 грн.
1.2. Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду" прохання щодо приватизації, яке подав ***,
наймач
квартирі,
що знаходиться за адресою: ***, задовольнити і передати
зазначену квартиру безоплатно у приватну спільну сумісну власність ***,
дружині *** та членам її сім'ї.
Склад сім'ї - 2 особи: вона,
***.
- Розмір частки загальної площі, отриманої за рахунок часткового
використання житлових чеків *** та *** становить 43,84 кв. м у однокімнатній
квартирі за адресою: *** при розмірі площі, що безоплатно передається, –
115,00 кв. м (невикористана частка загальної площі, що припадає на одну особу
–
14,57 кв. м.).
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з двох кімнат житловою площею – 23,60 кв м.
- Загальна площа квартири становить 39,70 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 29,14 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,15 грн.
- Суму в розмірі 1,90 грн. *** сплатити до бюджету міста.
1.3. Прохання щодо приватизації, яке подала ***, наймач 1/5 частини
житлового будинку, що знаходиться за адресою: ***, задовольнити і передати
1/5 частини зазначеного житлового будинку безоплатно у приватну спільну
часткову власність їй та членам її сім'ї.
Склад сім'ї – 5 осіб: вона,
***,
***,
***,
***.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Будинок складається з двох кімнат житловою площею 31,90 кв. м, загальною
площею – 85,00 кв. м.
- Розмір загальної площі житлового будинку, що підлягає приватизації
становить 1/5 частини – загальною площею 17,00 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 115,00 кв. м.
- Відновна вартість будинку на момент приватизації – 3,06 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 17,64 грн.
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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 – 2 особи: вона,
***.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 20,10 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 29,55 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,32 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4,04 грн.
1.5. Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" прохання, яке подала ***, наймач квартири , що
знаходиться за адресою: ***, задовольнити і передати йому зазначену квартиру
у приватну власність.
- Розмір частки загальної площі, отриманої за рахунок часткового
використання житлових чеків *** становить 44,60 кв. м у двокімнатній
квартирі за адресою: *** при розмірі площі, що безоплатно передається, – 94,00
кв. м (невикористана частка загальної площі, що припадає *** на одну особу –
12,18 кв. м).
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно та вартості надлишкової
загальної площі, затвердити (додається).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 14,30 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 37,50 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 12,18 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,75 грн.
- Суму в розмірі 4,56 грн. *** сплатити до бюджету міста.
1.6. 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 18,70 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 38,40 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,91 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,45 грн.
1.7. Внести зміни до пункту 600 рішення виконкому 10.12.2008 № 509, а
саме замість ім’я : «Юліанна» читати «Юліяна».
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2. Про приватизацію житлових приміщень у гуртожитках:
2.1. Враховуючи відомості з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно (реєстраційний номер об’єкта 1121952721101 від 14.12.2016),
рішення УІII 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 прийманняпередачі 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:
2.1.1. 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 18,30 кв. м, загальною площею 18,30 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 31,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
3,29 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,29 грн.
2.1.2. 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 13,70 кв. м, загальною площею 15,50 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
2,79 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 6,57 грн.
2.1.3. Прохання щодо приватизації, яке подав ***, наймач житлового
приміщення, що знаходиться у гуртожитку за адресою: ***, задовольнити і
передати зазначене житлове приміщення 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).
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Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати житловою
площею 18,90 кв. м, загальною площею 18,90 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
3,40 грн.
Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,96 грн.

2.1.4. 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 – 4 особи: вона,
***,
***,
***.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати житловою
площею 12,50 кв. м, загальною площею 20,40 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 94,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
3,67 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 13.25 грн.
2.1.5. 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 18,40 кв. м, загальною площею 27,80 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
5,00 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4,36 грн.
2.1.6. Прохання щодо приватизації, яке подав ***, 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 18,20 кв. м, загальною площею 18,20 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 31,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
3,28 грн.
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Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,30 грн.

2.1.7. Відмовити в передачі у власність шляхом приватизації – *** та
членам її сім’ї: **** та *** – житлового приміщення у гуртожитку по ***, що
складається з однієї кімнати житловою площею 13,00 кв. м, загальною площею
13,80 кв. м (наявність власного житла у *** за адресою: ***). (Ст. 1 ЗУ «Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»).
2.1.8. Відмовити *** у передачі у власність шляхом приватизації
житлового приміщення у гуртожитку по ***, у зв’язку з використанням права
на безоплатну приватизацію в межах номінальної вартості житлового чеку (4
грн. 20 коп.) при приватизації квартири за адресою: *** (27,90 кв. м. х 0,18
грн. = 5 грн. 22 коп.). (ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» ст.
5 п. 5).
2.2. Враховуючи відомості з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно (витяг з державного реєстру речових прав – індексний номер
76152910 від 17.12.2016 р.), рішення VIII сесії міської ради VII скликання
18.10.2016 № 384 «Про передачу гуртожитків в оперативне управління та
дозвіл на приватизацію», рішення виконкому 14.11.2016 № 363 «Про
затвердження актів приймання-передачі гуртожитків в оперативне управління»,
звернення БК «***» 21.03.2017 № 4, рішення загальних зборів мешканців
будинку по *** 10.03.2017, договори найму укладені з попереднім власником
та заяву мешканця гуртожитку:
Прохання щодо приватизації,
яке подав ***, наймач житлового
приміщення, що знаходиться у гуртожитку за адресою: ***, задовольнити і
передати йому зазначене житлове приміщення безоплатно у приватну
власність.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати житловою
площею 17,60 кв. м, загальною площею 18,10 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 31,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
3,26 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,32 грн.
2.3. 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 «***»,
звернення БК «***»,
рішення
загальних
зборів мешканців будинку по *** 13.09.2016,
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договори найму укладені з попереднім власником та заяви мешканців
гуртожитку:
2.3.1. Відповідно до п. 5 ст. 5 Закону України "Про приватизацію
державного житлового фонду" 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 – 4 особи: вона,
***,
***,
***.
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
- Розмір частки загальної площі, отриманої за рахунок часткового
використання житлових чеків *** та членами її сім’ї : *** та ***,
становить 40,50 кв. м у двокімнатній квартирі по *** при розмірі площі,
що безоплатно передається, – 94,00 кв. м (невикористана частка загальної
площі, що припадає на одну особу – 13,21 кв. м).
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 16,30 кв. м.
- Загальна площа квартири становить 40,30 кв. м при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 62,96 кв. м.
- Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,25 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4,08 грн.
2.3.2. 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 16,70 кв. м, загальною площею 20,10 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 52,00 кв. м.
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
3,62 грн.
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,74 грн.
2.3.3. 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 11,00 кв. м, загальною площею 13,20 кв. м, при розмірі площі, що
безоплатно передається, – 31,00 кв. м.
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Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації –
2,38 грн.
Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,20 грн.

За винесення проекту рішення на засідання виконкому,
голосували - одноголосно.
Голова комісії :
Заст.голови комісії:

Гомонай В. В.__________________________
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._____________________________

