
                                             

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

                                                                                                    «01»  л ю т о г о  2019 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 

 

-  Про 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 укладення договорів найму 

 

   1.1. Укласти договори найму : 

 

         1.1.1. З гр. Тулейбич Катериною Балажівною,       помічником   вихователя 

дошкільного відділення НВК «Веселка».                                                                                                                                  

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

41,31 кв. м. 

Склад сім’ї  –  5 осіб   (вона,    чоловік – Тулейбич  Павло  Павлович,    дочка – 

Гавацко Брігіта Михайлівна,   дочка – Тулейбич Світлана Павлівна,      дочка – 

Тулейбич Анастасія Павлівна). 
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Договір    найму    укласти   у   зв’язку     зі   зняттям   з   реєстрації     

основного     квартиронаймача гр. Шпішак Валерії Олександрівни,   матері гр. 

Тулейбич К. Б.  та її переходом на інше місце проживання,  згідно з  поданими 

документами. 

 

         1.1.2. З гр. Кірвей Людвігом Людвіговичем, тимчасово  непрацюючим.                                                                                                                                  

На квартиру  по  ***, що складається з двох кімнат житловою площею 27,00 кв. м. 

Склад сім’ї –  3 особи (він, брат – Балаж Олександр Людвикович, брат – Кірвей  

Іван Людвикович).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Балаж Маргарити, матері гр. Кірвей Л. Л.та згідно з поданими документами.  

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 252348 від 30.07.2018 р.). 

 

         1.1.3. З гр. Косору Альоною Володимирівною,   тимчасово  непрацюючою.                                                                                                                                  

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

18,00 кв. м. 

Склад сім’ї –  21 особа (вона, дочка – Косору Аделіна Іванівна, дочка – Косору 

Римма Іванівна, син – Косору Артем Іванович, син – Косору Іван Іванович, брат  

Косору  Євген  Анатолійович,    брат  –  Косору  Руслан  Анатолійович,    брат – 

Косору Мирон Анатолійович, сестра – Косору Оксана Валеріївна, племінниця –  

Косору Ібоя Володимирівна,  племінниця–Косору Оксана Гейзівна, племінник –    

Косору Тимур Гейзович, дядько –Фаркош Калман Калманович, сім’я знайомих: 

гр. Форкош  Галина  Василівна,    гр. Форкош  Сергій  Сергійович,   гр. Форкош 

Галина Сергіївна, гр. Форкош Анатолій Сергійович,   гр. Косору Ріта Андріївна, 

гр. Косору  Микола  Андрійович,   гр. Косору  Максим Андрійович,   гр. Косору 

Аміна Гейзівна).  

Договір   найму   укласти  у  зв’язку   зі   смертю   основного    квартиронаймача 

гр. Форкош  Іболі  Бонозівни,   бабки   гр. Косору А. В.   та   згідно  з  поданими 

документами. 

(Свідоцтво про смерть І–ФМ № 233893 від 22.12.2017 р.). 

 

          1.2.  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  

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

підставі  списків  мешканців будинку, затверджених рішенням загальних зборів 

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

укласти договори  найму: 

 

        1.2.1. З гр. Данило Михайлом Івановичем.             

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

12,60 кв. м. 

Склад сім’ї – 5 осіб (він,   дружина – Данило Наталія Іванівна,   дочка – Данило 

Ірина Михайлівна,    син – Данило Олег Михайлович,     син – Данило Михайло 

Михайлович).   
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        1.2.2. З гр. Должонок Ніною Федорівною.             

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

18,10 кв. м. 

Склад сім’ї – 2 особи (вона, син – Стеценко Сергій Вікторович).   

 

        1.2.3. З гр. Петах Оксаною Михайлівною.             

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

12,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона,   чоловік – Петах Василь Михайлович,   син – Петах  

Василь Васильович, син – Петах Михайло Васильович).  

 

        1.2.4. З гр. Догунчаком Іваном Іллічем.             

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

18,00 кв. м. 

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

 

        1.2.5. З гр. Сенек Алойзією Іванівною.             

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

17,90 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

        1.2.6. З гр. Светловичем Іваном Степановичем.             

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

18,00 кв. м. 

Склад сім’ї – 1 особа.   

 

        1.2.7. З гр. Ковач Світланою Євстахівною.             

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

18,70 кв. м. 

Склад сім’ї – 4 особи (вона, чоловік – Ковач Іван Іванович,  син – Ковач Роман 

Іванович, син – Ковач Руслан Іванович).   

 

        1.2.8. З гр. Криса Анатолієм Михайловичем.             

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

19,10 кв. м.     

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

 

        1.2.9. З гр. Бачкай Любов’ю Андріївною.             

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

18,60 кв. м.     

Склад сім’ї – 4 особи (вона,   син – Тиводар Андрій Васильович,    син – Бачкай 

Микола Миколайович, син – Бачкай Юрій Миколайович). 

 

          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  
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самоорганізації    населення   БК  «Говерла»    від  18.09.2018 р.,     на     

підставі   списків  мешканців     будинку,     затверджених   рішенням    

загальних    зборів    мешканців будинку (протокол № 7/18    від   28.08.2018 р.),   

згідно  з  поданими заявами укласти договори  найму: 

 

         1.3.1. З гр. Вельган Марією Іллічною.             

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

16,30 кв. м.     

Склад сім’ї – 4  особи   (він, чоловік – Вельган Володимир Григорович,  син – 

Вельган Сергій Володимирович, син – Вельган Віталій Володимирович).  

 

         1.3.2. З гр. Сикуринцем Михайлом Михайловичем.             

На квартиру по  ***,   що складається  з однієї кімнати житловою площею 16,70 

кв. м.     

Склад сім’ї – 1  особа. 

 

         1.3.3. З гр. Лазар Юлієм Васильовичем.             

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

16,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 3  особи   (він,   дружина – Лазар Любов Михайлівна,   син – Лазар 

Олег Юлійович).  

 

         1.3.4. З гр. Опалеником Василем Миколайовичем.             

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

16,00 кв. м.     

Склад сім’ї – 4  особи   (він,     дружина  –  Опаленик  Марія  Іванівна,   дочка –  

Лангвізер Яна Василівна, онучка – Лангвізер Кіра Сергіївна).  

 

         1.3.5. З гр. Цоцко Мар’яною Іванівною.             

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

17,10 кв. м.     

Склад сім’ї – 3 особи (вона, чоловік – Цоцко Василь Васильович, дочка – Цоцко 

Вікторія Василівна).  

 

         1.3.6. З гр. Ільюком Валерієм Миколайовичем.             

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

16,40 кв. м.     

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

         1.3.7. З гр. Дребот Іваном Миколайовичем.             

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

11,70 кв. м.     

Склад сім’ї – 1 особа.  

 

За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували  - 

одноголосно.  
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2. Прийняти на квартирний облік: 

 

1.1. Прийняти на квартирний облік: 

 

          1.1.1. Гр. Фазан Галину Миколаївну,     бармена – офіціанта   кафе   ФОП 

Юрика О. І.,     яка    зареєстрована   із   сім’єю   у   двокімнатній   квартирі   по  

***,   де  на  житловій площі 24,60 кв. м. проживає 8 осіб. Склад сім’ї  – 3 особи 

(вона, 2 сини). 

 

          1.1.2. Гр. Сотмарі  Діану  Олександрівну,     працівницю    ТОВ    «Ядзакі 

Україна», яка  зареєстрована у однокімнатній квартирі по ***, де на житловій  

площі 15,50 кв. м.  проживає  3  особи. Склад сім’ї – 1 особа. 

 

          1.1.3. Гр. Крайнянського  Василя  Петровича,   співробітника    Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області,   який зареєстрований 

із сім’єю у однокімнатній  квартирі  житловою площею 17,60 кв. м. по  ***,   із  

включенням  у  списки   першочерговиків,  як  учасника бойових дій   (учасник 

АТО). 

Підстава:   посвідчення серія УБД №  146021 від 29.07.2016 р.   

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

 

          1.1.4. Гр. Василечко Олену Володимирівну,    співробітника     Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області,  яка  зареєстрована  у  

двокімнатній   квартирі  по  ***,   де  на  житловій  площі  28,50 кв.м. проживає 

5 осіб. Склад сім’ї  –  1 особа.  

 

          1.1.5. Гр. Гадевич  Тетяну  Ярославівну,           співробітника    Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області,  яка  зареєстрована  у  

гуртожитку  по  ***. Склад сім’ї  –  1 особа.  

 

          1.1.6. Гр. Григу Ангеліну Михайлівну, лаборанта філії «Термінал» ПрАТ 

«Івано-Франківськцемент»,    яка   зареєстрована  у  двокімнатній   квартирі  по 

***, де на житловій площі 35,30 кв. м  проживає  6  осіб.   Склад сім’ї – 2 особи 

(вона, дочка).  

 

           1.1.7. Гр. Зубача Сергія Анатолійовича,   підполковника    запасу,     який    

зареєстрований  із сім’єю  по  ***,  із  включенням  у  списки  першочерговиків,  

як учасника бойових дій (учасник АТО). 

Підстава:   посвідчення серія АА № 355243 від 04.05.2015 р.   

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

 

           1.1.8. Гр. Бутенка  Антона  Сергійовича,       співробітника       управління 

патрульної  поліції  в  Закарпатській  області  Департаменту  патрульної поліції,    

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

30,90 кв. м  проживає 6 осіб. 

Склад сім’ї – 4 особи (він, дружина, 2 сини).  
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           1.1.9. Гр. Гедзур  Тетяну  Іванівну,       асистента        викладача      ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», яка зареєстрована у гуртожитку по  

***. Склад сім’ї – 2 особи (вона, чоловік).  

 

          1.1.10. Гр. Курту Андрія Юрійовича, співробітника Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області,  який  зареєстрований  із сім’єю у 

однокімнатній   квартирі    житловою    площею    11,90  кв. м   по  ***. 

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

 

          1.1.11. Відмовити в прийнятті на квартирний облік гр. Коцюрубі Валерію 

Петровичу,   військовому   пенсіонеру,   який   зареєстрований  та  проживає   у   

житловому приміщенні  в/ч А 1778 по ***,   у зв’язку з недотриман-ням  вимог 

пункту  17  Правил  обліку  громадян,   які  потребують  поліпшення  житлових  

умов та надання  їм житлових приміщень,  після укладення  договору купівлі–

продажу  27.12.2017 № 2271 про відчуження трикімнатної  квартири житловою    

площею 54,80  кв. м, загальною  –  66,40  кв. м   за адресою: ***,  м. Ужгород.  

Склад сім’ї  –  1 особа. 

 

          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.  Іванчулинець Олександри Ярославівни    28.01.2019    та 

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

рахувати у списках квартирного обліку: 

 

        - сім’ю  гр. Іванчулинець Олександри Ярославівни – виключити  зі  списків 

позачерговиків  та  включити   у   загальні   списки   черговості   з   16.03.2011 р.  

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

       - гр. Іванчулинця Дмитра Васильовича  рахувати у списках позачерговиків з 

16.03.2011 р. зі складом сім’ї – 1 особа. 

 

          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: 

          3.1.  Гр. Стригу Людмилу Іванівну. 

На квартирному обліку у загальних списках  з  29.04.1994 р. 
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          3.2.  Гр. Бондарєву Надію Миколаївну. 

На квартирному обліку у загальних списках  з  13.09.2017 р. 

 

          3.3.  Гр. Шахайду Івана Дмитровича. 

На квартирному обліку у загальних списках  з  23.05.2007 р. 

 

          3.4.  У  зв’язку  з    реєстрацією права власності на нерухоме майно згідно 

з вимогами  постанов  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» та 19.10.2016 № 719 «Питання 

забезпечення   житлом   деяких   категорій   осіб,  які  захищали незалежність та 

суверенітет   та   територіальну   цілісність   України,   а  також членів їх сімей»,  

зняти з квартирного обліку: 

 

           -  Гр. Івахно Івана Миколайовича,   як  особу  з  інвалідністю  ІІ  групи,   із  

числа   військовослужбовців,   які  брали   участь  в  бойових  діях  на  території   

інших держав, враховуючи придбання квартири загальною площею  49,00 кв. м,  

  житловою  площею  27,10 кв. м   за  адресою:  ***,   Ужгород.  На квартирному 

обліку сім’я перебувала з 13.09.2006 р. 

 

          - Гр. Сулиму Віктора Івановича, як  особу з інвалідністю ІІ групи,  із числа  

військовослужбовців,   які  брали  участь  в  бойових  діях  на  території   інших 

  держав,  враховуючи   придбання   житлового   будинку   загальною    площею 

  86,70 кв. м,  житловою  площею  46,90 кв. м  за  адресою:  *** Закарпатська 

область. На квартирному  обліку  сім’я перебувала з 16.08.2011 р. 

 

           -  Гр. Харченка Павла Володимировича, як особу з  інвалідністю  ІІ  групи,   

із числа військовослужбовців,  які  брали   участь  в  бойових  діях  на  території   

інших держав, враховуючи придбання квартири загальною площею  47,60 кв. м, 

  житловою  площею 29,50 кв. м  за адресою:  ***,  м. Ужгород.  На квартирному 

обліку сім’я перебувала з 17.10.2012 р. 
 

           -  Гр. Чурініна Миколу Олександровича,  як особу з  інвалідністю  І  групи,   

із числа військовослужбовців, які брали участь в  бойових діях  (учасник  АТО),   

враховуючи   придбання   квартири  загальною  площею  55,30 кв. м,  житловою   

площею  32,30 кв. м   за   адресою:   ***,   м. Ужгород. На  квартирному обліку  

сім’я перебувала з 23.08.2018 р. 

 

          За винесення проекту рішення на засідання виконкому, голосували  - 

одноголосно.  
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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 : 

 

1. Про приватизацію квартир (будинків): 

 

         1.1. 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    30,50 кв. м. 

 - Загальна площа квартири становить 51,80 м.кв. при розмірі площі, що  

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 9,32 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,60 грн. 

 

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

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

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

Склад сім'ї – 2 особи: він, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   12,60 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  22,60 кв. м   при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 4,07 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,29 грн. 

 

         1.3.  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, 

   ***, 
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   ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   18,00 кв. м. 

 - Загальна площа квартири становить 37,50 кв. м  при розмірі площі, що 

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 6,75 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 6,39 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 – 2 особи: вона, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   двох     кімнат    житловою    площею   25,30 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири   становить   39,10 кв. м   при  розмірі   площі,   що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,04 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,32 грн. 

 

           1.5.   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   18,50 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  30,60 кв. м   при   розмірі   площі,  що  

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,51 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,63 грн. 

 

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

державного  житлового   фонду"   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, 

   ***. 

 - Розмір частки  загальної  площі,  отриманої  за  рахунок   часткового   

використання житлових  чеків  ***  становить  51,30  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 

– 10,50 кв. м).    

 - Розрахунок  площі,  що  приватизується  безоплатно,  затвердити  (додається). 
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 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою    площею   13,10 кв. м. 

 - Загальна площа квартири становить 20,60 кв. м при розмірі площі, що 

   безоплатно передається, – 33,83 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 3,71 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 2,38 грн. 

 

           1.7.  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    19,10 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири  становить   48,80 кв. м   при   розмірі   площі,   що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 8,78 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0,58 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 – 2 особи: вона, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   11,90 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   21,90 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 3,94 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,42 грн. 

 

          1.9. 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 – 6 осіб: вона, 

   ***,  

   ***,  

   ***,  

   ***,  

   ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   16,70 кв. м. 

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

   безоплатно передається, – 136,00 кв. м. 

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

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 18,47 грн. 
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          1.10. Прохання щодо приватизації, яке подав ***,    наймач   квартири,   

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, 

    ***. 

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

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

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

   безоплатно передається, – 52,00 кв. м. 

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

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,33 грн. 

 

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

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

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

Склад сім'ї – 2 особи: він, 

    ***. 

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

 - Квартира  складається   з  однієї   кімнати    житловою    площею   19,20 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. 

 

          1.12. 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   19,60 кв. м. 

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

   безоплатно передається, – 94,00 кв. м. 

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

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11,21 грн. 

 

          1.13. 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    двох    кімнат    житловою    площею   27,20 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  40,80 кв. м  при  розмірі   площі,   що  

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 7,34 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5,80 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  17,40 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  30,00 кв. м   при  розмірі  площі,  що  

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,40 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7,74 грн. 

 

          1.15. Прохання щодо приватизації, яке подав наймач ***, 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 12,10 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить  22,10 кв. м   при  розмірі  площі,  що 

   безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 3,98 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 9,16 грн. 

 

          1.16. 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   16,60 кв. м. 

 - 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. 
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          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 – 6 осіб: він, 

    ***,  

    ***,  

    ***,  

    ***,  

    ***.  

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   16,40 кв. м. 

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

   безоплатно передається, – 136,00 кв. м. 

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

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 18,41 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   11,70 кв. м. 

 - Загальна  площа  квартири   становить   22,30 кв. м.   при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 4,01 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1,57 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. 

Склад сім'ї – 5 осіб: вона, 

     ***,  

     ***,  

     ***,  

     ***.   

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   12,50 кв. м. 

 - Загальна   площа   квартири   становить   28,10 кв. м  при  розмірі  площі,   що  

   безоплатно передається, – 115,00 кв. м. 

 - Відновна вартість квартири на момент приватизації – 5,06 грн. 

 - Сума житлових чеків за недостатню площу становить 15,64 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 – 4 особи: вона, 

    ***, 
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    ***, 

    ***. 

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

 - Квартира   складається   з   однієї   кімнати   житловою   площею   16,80 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. 

 - Пункт 1.8 рішення виконкому  27.12.2018 № 375  визнати  таким,  що  втратив  

    чинність. 

  

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 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:  

 

         2.1.1. 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 13,00 кв. м, загальною площею 13,00 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

2,34 грн. 

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

 

       2.1.2. 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 їй зазначене житлове приміщення у приватну 

власність. 

- Розмір частки  загальної  площі,  отриманої  за  рахунок   часткового   

використання житлових  чеків  ***  становить  51,30  кв. м   у  трикімнатній   

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

94,00 кв. м (невикористана частка загальної площі, що припадає на одну особу 

– 5,18 кв. м).    

-    Розрахунок  площі,   що приватизується безоплатно та вартості надлишкової 
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     загальної площі,  затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 18,90 кв. м, загальною площею 19,90 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 5,18 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

3,58 грн. 

- Суму в розмірі 2,65 грн. ***  сплатити до бюджету міста. 

 

       2.1.3. 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 18,50 кв. м, загальною площею 18,50 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

3,33 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить  2,25 грн. 

 

       2.1.4. 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 18,40 кв. м, загальною площею 18,40 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

3,31 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить  2,27 грн. 

 

         2.1.5. 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 18,80 кв. м, загальною площею 18,80 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

3,38 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить  2,20 грн. 
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   2.1.6. Прохання щодо приватизації,  яке подала ***,  наймач житлового 

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

передати  зазначене житлове приміщення безоплатно  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). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати житловою 

площею 18,50 кв. м, загальною площею 19,60 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 73,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

3,53 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 9,61 грн. 

 

       2.1.7. 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 13,10 кв. м, загальною площею 13,10 кв. м, при розмірі площі, що 

безоплатно передається, – 31,00 кв. м. 

- Відновна   вартість  житлового  приміщення   на  момент   приватизації –     

2,36 грн. 

- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3,22 грн. 

 

За  винесення  проекту   рішення   на   засідання   виконкому,     голосували  - 

одноголосно.  

 

 

За винесення проектів рішень на засідання виконкому, 

голосували  - одноголосно.  

 
 

Голова комісії :                Гомонай В. В.__________________________ 

 

Заст.голови комісії:                                                                                     

                                             Захарець В. Г. ___________________________ 

Члени комісії:                             

                                             Бабидорич В. І.___________________________                                                                                                                                     

                                            

                                             Біксей А. Б.______________________________                                             

                                            

                                             Геворкян Д.С.___________________________ 
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                                             Гудманян Г. А. __________________________                   

                                            

                                             Кравчук В. В.___________________________                                            

                                            

                                             Пекар В. І.______________________________ 

                                           

                                             Папай М. Б. ___________________________ 

                                          

                                             Сосновський О. В.______________________ 

                                         

                                             Шанта С. І._____________________________          

  


