
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого 2011 року № 1

Про приватизацію житла

Наймач Ларіонова Лідія Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 74, квартира 28, 
яка використовується нею та членами Ті сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію 
державного житлового фонду” мають { не мають) пільгу на безкоштовну 
передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Ларіонова Лідія Миколаївна щодо приватизації 
квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд, 
74, квартира 28, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі трн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 а УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в 
Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОЙ, “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і { за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 1,96 три,

5. Г1П “ ЖЕК № 5” у десятиденний строк укласти договір з гр .Дар і о нова 
Лідія Миколаївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Від 23 лютого 2611 року № 2

Про приватизацію житла

Наймач Кравченко Галина Петрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 88, квартира 27, 
яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах кайму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію 
державного житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну 
передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Кравченко Галина Петрівна щодо приватизації 
квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 
88, квартира 27, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 2,52 грн. за надлишки загальної площі гр.Кравченко 
Галина Петрівна сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК 
м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ГОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5.ІШ“ЖЕК N5” у десятиденний строк укласти договір 
з гр .Кравченко Галина Петрівна на участь його у витратах на обслуговування 
та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого 2011 року Аг З

Про приватизацію житла

Наймач Прозорова Олена Олексіївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою; вулиця Конституції, буд. 18, квартира 
63, яка використовується нею та членами її сім з на умовах кайму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію 
державного житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну 
передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Прозорова Олена Олексіївна щодо приватизації 
квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, 
буд. 18, квартира 63, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( 
спільну часткову ) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі три. за надлишки загальної площі гр. сплачує на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в 
Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов'язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у - 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 1,13 грн.

5. ПГГ4ЖЕК N3” у десятиденний строк укласти договір
з гр.Пр озонова Олена Олексіївна на участь його у витратах на обслуговування 
та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого 2011 року № 4

Про приватизацію житла

Наймач Литвин Валентина Олександрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, буд. 5, квартира 49, яка 
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Литвин Валентина Олександрівна щодо приватизації 
квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, буд. 5. 
квартира 49, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в 
Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 5,20 грн.

5. “КЖРЕП N1” у десятиденний строк укласти договір 
з гр.Литвин Валентина Олександрівна на участь його у витратах на обслуговування 
та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

органу приватизації 
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого 2011 року № 5

Про приватизацію житла

Наймач Бойнова Надія Георгіївна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 55, квартира 61, яка використовується 
нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають4) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Бойнова Надія Георгіївна щодо приватизації квартири, в 
якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 55, квартира 61, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну. ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 5,17 грн. за надлишки загальної площі гр. Бойнова Надія 
Георгіївна сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов”язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖЕП N3” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Бойнова Надія Георгіївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого 2011 року № 6

Про приватизацію житла

Наймач Ціну пик Тетяна Григорівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, буд. 5, квартира 33, яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Шпурик Тетяна Григорівна щодо приватизації квартири, 
в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, буд. 5, квартира 
33, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну. ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр._сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 1,57 грн.

5. “КЖРЕП N1” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Шпурик Тетяна Григорівна на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого 2011 року № 7

Про приватизацію житла

Наймач Лембірко Руслан Іванович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, буд. 6, квартира 36, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після ' розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Лембірко Руслан Іванович щодо приватизації квартири, в 
якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, буд. 6, квартира 
36, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердйти (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр._сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов”язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 1,57 грн.

5. “КЖРЕП N1” у десятиденний строк укласти договір
з гр.Лембірко Руслан Іванович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт - 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого 2011 року № 8

Про приватизацію житла

Наймач Мудрий Олег Тарасович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 8, квартира 82. яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають4) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Мудрий Олег Тарасович щодо приватизації квартири, в 
якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 8, 
квартира 82, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр._сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов”язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 1,64 грн.

5. “КЖРЕП N1” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Мудрий Олег Тарасович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

|ну приватизації 
итлового фонду

І З

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого2011 року № 9

Про приватизацію житла

Наймач Бабіков Геннадій Павлович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок 19, квартира ЗО, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Бабіков Геннадій Павлович, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок 19, квартира ЗО, 
і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Бабіков Геннадій Павлович,
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-36 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бабіков Геннадій 
Павлович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

гану приватизації 
итлового фонду 
кого голови



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого2011 року № 10

Про приватизацію житла

Наймач Т умко Тетяна Леонідівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця  Портова, будинок 9, квартира 56, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Тумко Тетяна Леонідівна, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок 9, квартира 56, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Тумко Тетяна Леонідівна,
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-45 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Тумко Тетяна Леонідівна 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



/
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого2011 року № 11

Про приватизацію житла

Наймач Шейко Ольга Михайлівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 73, квартира 81, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1.Прохання наймача Шейко Ольга Михайлівна, щодо приватизації квартири, в якій він 
мешкає,' що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 73, квартира 81, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Шейко Ольга
Михайлівна,сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-33 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шейко Ольга Михайлівна на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 23 лютого2011 року № 12

Про приватизацію житла

Наймач Кравченко Людмила Михайлівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця  Конституції, будинок 42, квартира 35, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають Гне мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Кравченко Людмила Михайлівна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 42, 
квартира 35, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Кравченко Людмила
Михайлівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-16 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кравченко Людмила 
Михайлівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
фонду 

голови



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 23 лютого2011 року № 13

Про приватизацію житла

Наймач Бондар Олександр Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 45, квартира 
24, яка використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на 
безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Бондар Олександр Анатолійович, щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, 
будинок 45, квартира 24, і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Бондар 
Олександр Анатолійович, сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити 
свідоцтво про право власності на житло у десятиденний термін і (за 
необхідності) посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 8-89 грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бондар 
Олександр Анатолійович на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



-

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 лютого2011 року № 14

Про приватизацію житла

Наймач Сгорченко Катерина Михайлівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця  Леніна, будинок 28, квартира 15, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Сгорченко Катерина Михайлівна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 28, квартира 
15, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Сгорченко Катерина
Михайлівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-44 грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сгорченко Катерина 
Михайлівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

/

Ю.М. Муха



/
Копія

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 лютого2011 року № 15

Про приватизацію житла

Наймач Прядко Ніла Петрівна, надав заяву на приватизацію квартири, що знаходиться 
за адресою: вулиця Добровольського, будинок 35, квартира 132, яка використовується ним 
та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Прядко Ніла Петрівна, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця  Добровольського, будинок 35, квартира 132, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі, 4-21 грн. за надлишки загальної площі гр. Прядко Ніла Петрівна, 
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в 
Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Прядко Ніла Петрівна, на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Керівник органу приватизації
державного житлового фонду
заступник міського голови підпис Ю.М. Муха

печатка

Згідно:
Орган приватизації держа&цдго
Комсомольської міської раї

Керівник органу приватиз Ю.М. Муха
25.02.2011



Копія

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 лютого2011 року № 16

Про приватизацію житла

Наймач Мамаєв Сергій Вікторович, надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 28, квартира 77, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Мамаєв Сергій Вікторович, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 28, квартира 77, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Мамаєв Сергій Вікторович, 
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в 
Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-07 грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мамаєв Сергій Вікторович, на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Керівник органу приватизації
державного житлового фонду
заступник міського голови підпис Ю.М. Муха

печатка

Ю.М. Муха

Згідно:
Орган приватизації державно. 
Комсомольської міської ради

Керівник органу приватизац 
25.02.2011



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 лютого2011 року № 17

Про приватизацію житла

Наймач Ніколаєва Людмила Петрівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 55, квартира 48. яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Ніколаєва Людмила Петрівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 55, 
квартира 48, і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 4-16 грн. за надлишки загальної площі гр. Ніколаєва Людмила
Петрівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ніколаєва Людмила 
Петрівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
фонду 

голови Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 лютого2011 року №18

Про приватизацію житла

Наймач Величко Валентина Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 21, квартира 128, яка 
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Величко Валентина Володимирівна, щодо приватизації 

квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 21, 
квартира 128, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Величко Валентина
Володимирівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 7-11 грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Величко Валентина 
Володимирівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 лютого2011 року №19

Про приватизацію житла

Наймач Маляр Валентина Миколаївна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 53, квартира 247, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Маляр Валентина Миколаївна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 53, квартира 247, і 
передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 0-77 грн. за надлишки загальної площі гр. Маляр Валентина
Миколаївна, сплайує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми). " :-

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Маляр Валентина 
Миколаївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Керівник органу приватизації 
державного житлового фонду 
заступник міського голови 

мп



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 березня 2011 року №20

Про приватизацію житла

Наймач Івченко Ніна Йосипівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 49, квартира 31, яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Івченко Ніна Йосипівна щодо приватизації квартири, в 
якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 49, 
квартира 31, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 2,56 грн. за надлишки загальної площі гр.Івченко Ніна 
Йосипівна сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ, “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Івченко Ніна Йосипівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха
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/ І
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 березня 2011 року №21

Про приватизацію житла

Наймач Горіславець Юрій Юрійович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольского, будинок 16, квартира 5, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

І Іісля розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Горіславець Юрій Юрійович, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольского, будинок 16, 
квартира 5, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 0-21 гри. за надлишки загальної площі гр. Горіславець Юрій
Юрійович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Горіславець Юрій 
Юрійович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 березня 2011 року №22

Про приватизацію житла

Наймач Войтенко Любов Михайлівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 91, квартира 65, яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після 'розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Войтенко Любов Михайлівна щодо приватизації квартири, 
в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 91, 
квартира 65, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 4,77 грн. за надлишки загальної площі гр.Войтенко Любов 
Михайлівна сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖЕП N5” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Войтенко Любов Михайлівна на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 березня 2011 року № 23

Про приватизацію житла

Наймач Луцицький Михайло Свстафійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 77, квартира 133. яка 
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Луцицький Михайло Свстафійович щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 77. 
квартира 133, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов”язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір" 
з гр. Луцицький Михайло Свстафійович на участь його у витратах на обслуговування 
та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 березня 2011 року №24

Про приватизацію житла

Наймач Побот Зоя Миколаївна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 59, квартира 135, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Побот Зоя Миколаївна, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 59, квартира 
135, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Побот Зоя Миколаївна.
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-90 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Побот Зоя Миколаївна на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха
/



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 березня 2011року №25

Про приватизацію житла

Наймач Дон Василь Іванович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця  Гірників, будинок 31, квартира 19, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Дон Василь Іванович, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 31, квартира 19, і 
передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 3:27 грн. за надлишки загальної площі гр. Дон Василь Іванович, 
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ
в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дон Василь Іванович на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
фонду 

голови



/
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО березня 2011року №26

Про приватизацію житла

Наймач Богма Марина Олександрівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 69, квартира 71, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Богма Марина Олександрівна, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 69, квартира 71, і 
передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про право 
власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

4. КЖЕП №5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Богма Марина Олександрівна на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 квітня 2011 року №27

Про приватизацію житла

Наймач Петріщева Тамара Миколаївна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця  Леніна, будинок 23, квартира 185, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Петріщева Тамара Миколаївна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 23, квартира 185, і 
передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 10-37 грн. за надлишки загальної площі гр. Петріщева Тамара
Миколаївна, сплачує йа розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Петріщева Тамара 
Миколаївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 квітня 2011 року №28

Про приватизацію житла

Наймач Детцель Валерій Володимирович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 23, квартира 175. яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Детцель Валерій Володимирович щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 23, 
квартира 175, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну. ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 3,22 грн. за надлишки загальної площі гр.Детцель Валерій 
Володимирович сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖЕП N3” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Детцель Валерій Володимирович на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 квітня 2011 року №29

Про приватизацію житла

Наймач Бєсєда Володимир Васильович надав заяву на приватизацію квартири, шо 
знаходиться за адресою: вулиця  Добровольського, буд. 47, квартира 56, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають") пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийняте 
рішення:

1. Прохання наймача Бєсєда Володимир Васильович щодо приватизаді: 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського. 
буд. 47, квартира 56, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, 'що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальне: 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 0,50 грн. за надлишки загальної площі гр.Бєсєда Володимир 
Васильович сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м 
Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло \ 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір 
з гр.Бєсєда Володимир Васильович на участь його у витратах на обслуговування ті 
ремонт будинку.



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 квітня 2011 року №30

Про приватизацію житла

Наймач Заворотня Тетяна Олексіївна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок 27, квартира 87, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Заворотня Тетяна Олексіївна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок 27, 
квартира 87, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Заворотня Тетяна
Олексіївна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов'язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-22 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Заворотня Тетяна 
Олексіївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 квітня 2011 року №31

Про приватизацію житла

Наймач Петрова Тетяна Миколаївна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 75, квартира 73, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Петрова Тетяна Миколаївна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 75, 
квартира 73, і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 3-55 грн. за надлишки загальної площі гр. Петрова Тетяна
Миколаївна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Петрова Тетяна 
Миколаївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



/ ф
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 квітня 2011 року №32

Про приватизацію житла

Наймач Ольховський Богдан Васильович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок 27, квартира 32, яка використовується 
ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Ольховський Богдан Васильович, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок 27, квартира 32, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Ольховський Богдан
Васильович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку 
вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про право 
власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-28 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ольховський Богдан 
Васильович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 квітня 2011 року №33

Про приватизацію житла

Наймач Месержі Галина Іванівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 64, квартира 109, яка використовується ним 
та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання'наймача Месержі Галина Іванівна, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 64, квартира 109, і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Месержі Галина Іванівна,
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська
ГУДКУ в Полтавській області, (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується 
необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про право 
власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-35 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Месержі Галина Іванівна на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

///
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Ю.М. Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 27 квітня 2011 року № 34

Про приватизацію житла

Наймач Круглякова Людмила Олексіївна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 45, квартира 88, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Круглякова Людмила Олексіївна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 45, квартира 88, 
і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 1-62 грн. за надлишки загальної площі гр. Круглякова Людмила
Олексіївна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Круглякова Людмила 
Олексіївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
фонду 

голови
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 квітня 2011 року №35

Про приватизацію житла

Наймач Зайцева Тетяна Пилипівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 47, квартира 48, яка використовується ним та 
членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Зайцева Тетяна Пилипівна, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 47, квартира 48, і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Зайцева Тетяна Пилипівна, 
сплачує на розрахунковий 'рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в 
Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про право 
власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-83 грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Зайцева Тетяна Пилипівна на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

/іну приватизації 
пилового фонду 
ького голови Ю.М. Муха



І

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 квітня 2011 року №36

Про приватизацію житла

Наймач Маляренко Василь Михайлович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 40, квартира 36, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Маляренко Василь Михайлович, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 40, квартира 36, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 2-52 грн. за надлишки загальної площі гр. Маляренко Василь
Михайлович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. ОСББ «МЖК» у десятиденний строк укласти договір з гр. Маляренко Василь 
Михайлович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



/
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 квітня 2011 року №37

Про приватизацію житла

Наймач Поздня Надія Гнатівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 25, квартира 45 , яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Поздня Надія Гнатівна, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 25, квартира 45 , і 
передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 5-08 грн. за надлишки загальної площі гр. Поздня Надія Гнатівна,
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Поздня Надія Гнатівна на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 10 травня 2011 року № 38

Про приватизацію житла

Наймач Кузьменко Іван Іванович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 51, квартира 92, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Кузьменко Іван Іванович, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 51, 
квартира 92, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Кузьменко Іван Іванович,
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 7-04 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кузьменко Іван Іванович на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 травня 2011 року № 39

Про приватизацію житла

Наймач Гноєвий Володимир Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 7, квартира 66,
яка використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Гноєвий Володимир Анатолійович, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 7, 
квартира 66, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Гноевий Володимир
Анатолійович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 10-49 грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гноевий Володимир 
Анатолійович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 травня 2011 року №40

Про приватизацію житла

Наймач Лісовий Микола Йосипович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 18, квартира 51, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Лісовий Микола Йосипович, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 18, квартира 51, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Лісовий Микола
Йосипович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області, (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-90 грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лісовий Микола Йосипович 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
фонду 

голови



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 травня 2011 року №41

Про приватизацію житла

Наймач Міхєсв Леонід Георгійович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 28, квартира 59. яка використовується 
ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Міхєєв Леонід Георгійович щодо приватизації квартири, в 
якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 28, квартира 59. 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 0,32 грн.

5. “КЖЕП N2” у десятиденний строк укласти договір
з гр. Міхєєв Леонід Георгійович на участь його у витратах на обслуговування та " 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 травня 2011 року №42

Про приватизацію житла

Наймач Уланова Надія Іванівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 89, квартира 43, яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після ' розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Уланова Надія Іванівна щодо приватизації квартири, в 
якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 89, 
квартира 43, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов'язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 0,09 грн.

5. “КЖЕП N5” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Уланова Надія Іванівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 травня 2011 року №43

Про приватизацію житла

Наймач Замогильна Людмила Михайлівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 64, квартира 110, яка 
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Замогильна Людмила Михайлівна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 64, квартира 
110, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 2-48 грн. за надлишки загальної площі гр. Замогильна Людмила
Михайлівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Замогильна Людмила 
Михайлівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



/
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 червня 2011року № 44

Про приватизацію житла

Наймач Куріганов Андрій Васильович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 25, квартира 16, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Куріганов Андрій Васильович, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 25, квартира 16, 
і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 5-03 грн. за надлишки загальної площі гр. Куріганов Андрій 
Васильович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Куріганов Андрій 
Васильович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
ювого фонду 
іго голови Ю.М. Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 08 червня 2011 року № 45

Про приватизацію житла

Наймач Коробейникова Ольга Вікторівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 42, квартира 27, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Коробейникова Ольга Вікторівна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 42, 
квартира 27, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Коробейникова Ольга
Вікторівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-11 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Коробейникова Ольга 
Вікторівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКАМІСЬКА ? \ДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 08 червня 2011 року № 46

Про приватизацію житла

Наймач Волошко Валерій Іванович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна., будинок 77, квартира 115 яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають Сне мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Волошко Валерій Іванович, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 77, квартира 115 і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі __ грн. за надлишки загальної площі гр. Волошко Валерій Іванович,
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 7-83 грн.

5. КЖЕП №4у десятиденний строк укласти договір з гр. Волошко Валерій Іванович 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



-

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 червня 2011 року №47

Про приватизацію житла

Наймач Лєшкович Сергій Васильович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 46, квартира 104, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Лєшкович Сергій Васильович, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 46, квартира 
104, і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 3-96 грн. за надлишки загальної площі гр. Лєшкович Сергій 
Васильович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лєшкович Сергій 
Васильович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
фонду 

голови Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 червня 2011року №48

Про приватизацію житла

Наймач Скойбіда Олексій Прокопович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 33, квартира 81, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду) та <Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків) 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Скойбіда Олексій Прокопович, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 33, квартира 81, 
і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 2-55 грн. за надлишки загальної площі гр. Скойбіда Олексій 
Прокопович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК 
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Скойбіда Олексій 
Прокопович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 липня 2011 року №49

Про приватизацію житла

Наймач Богачевський Олександр Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, буд. 5, квартира 155, яка 
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають! пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Богачевський Олександр Олександрович щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Портова, буд. 5, квартира 155, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, 
( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 0,14 грн.

5. “ЬСЖЕП N1” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Богачевський Олександр Олександрович на участь його у витратах на 
обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 14 липня 2011 року №50

Про приватизацію житла

Наймач Саликіна Галина Дмитрівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок ЗО, квартира 7, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Саликіна Галина Дмитрівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок ЗО, квартира 7, 
і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі ,грн. за надлишки загальної площі гр. Саликіна Галина
Дмитрівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-19 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Саликіна Галина 
Дмитрівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 липня 2011 року №51

Про приватизацію житла

Наймач Борисевич Людмила Степанівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок 31, квартира 330, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Борисевич Людмила Степанівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок 31, квартира 330, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Борисевич Людмила
Степанівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-06 грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Борисевич Людмила 
Степанівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 липня 201 Іроку №52

Про приватизацію житла

Наймач Веселова Ірина Володимирівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 14, квартира 17, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Веселова Ірина Володимирівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 14, квартира 17, і 
передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі, 1-71 грн. за надлишки загальної площі гр. Веселова Ірина 
Володимирівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК 
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Веселова Ірина 
Володимирівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

її у  при ватизац ії 
йтлового ф о н д у  
ВІОГО гол ови Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 липня 2011 року №53

Про приватизацію житла

Наймач Біланчук Тетяна Михайлівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 87, квартира 22. яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають4) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Біланчук Тетяна Михайлівна щодо приватизації квартири, 
в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 87. 
квартира 22, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов”язання про погашення неоплаченої суми).

4. Т0В. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 0,23 грн.

5. “КЖЕП N5” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Біланчук Тетяна Михайлівна на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

яну приватизації 
жглового фонду Ю.М.Муха



■

/
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 липня 2011 року №54

Про приватизацію житла

Наймач Пасмурських Олександр Степанович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 36, квартира 78, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Пасмурських Олександр Степанович, щодо приватизації 

квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 
36, квартира 78, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Пасмурських Олександр
Степанович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-35 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пасмурських Олександр 
Степанович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 липня 2011 року №55

Про приватизацію житла

Наймач Шиндерюк Олена Григорівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 59, квартира 21, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Шиндерюк Олена Григорівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 59, квартира 21, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Шиндерюк Олена
Григорівна, сплачує гіа розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-42 грн.

5. КЖЕП №3 у десятиденний строк укласти договір з гр. ЇПиштерюк Олена 
Григорівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



Копія

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 вереси & 2011 року №

Про приватизацію житла

Наймач Верчонов Юрій Володимирович, надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 91, квартира 46, яка 
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Верчонов Юрій Володимирович, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 91, квартира 
46, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. зц,надлишки загальної площі гр. Верчонов Юрій Володимирович, 
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в 
Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 10-51 грн.

5. КЖЕП №5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Верчонов Юрій Володимирович, 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Керівник органу приватизації 
державного житлового фонду
заступник міського голови підпис Ю.М. Муха

печатка

Згідно:
Орган приватизації державного 
Комсомольської міської ради

Керівник органу приватизації
івересня- 2011

Ю.М. Муха



.

Копія

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 вересня 2011 року № 58

Про приватизацію житла

Наймач Тишко Тетяна Олексіївна, надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 19 квартира 3, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не ‘мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Тишко Тетяна Олексіївна, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 19 квартира З, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну власність.і»

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 2-08 грн. за надлишки загальної площі гр. Тишко Тетяна
Олексіївна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Петріщева Тамара 
Миколаївна, на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Керівник органу приватизації 
державного житлового фонду
заступник міського голови підпис

печатка

Керівник органу 
10.09.2011

Згідно:
Орган приватизації 
Комсомольської міської ради

Ю.М. Муха

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 2011 року № £ 9

Про приватизацію житла

Наймач Вусенко Оксана Федорівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Гірників, буд. 9, квартира 22, яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Вусенко Оксана Федорівна щодо приватизації квартири, в 
якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, буд. 9, квартира 22. 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну. ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов”язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 1,49 грн.

5. “КЖРЕП N1” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Вусенко Оксана Федорівна на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
ового фонду



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від /£  2011 року № £ 0

Про приватизацію житла

Наймач Ковальчук Віра Петрівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 2, квартира 68, яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Ковальчук Віра Петрівна, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 2, квартира 68, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Ковальчук Віра Петрівна, 
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська 
ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується 
необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 8-46 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ковальчук Віра Петрівна 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 2? берес&З. 2011 року №

Про приватизацію житла

Наймач Чорний Михайло Дмитрович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 91, квартира 79, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Чорний Михайло Дмитрович щодо приватизації квартири, 
в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 91, 
квартира 79, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок плоїці, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 4,5 грн. за надлишки загальної площі гр.Чорний Михайло 
Дмитрович сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. Т0В. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖЕП N5” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Чорний Михайло Дмитрович на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 2011 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ £ £

Про приватизацію житла

Наймач Тихоненко Сергій Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 48, квартира 56, яка 
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Тихоненко Сергій Володимирович щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, оуд. 48, 
квартира 56, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну. ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок №31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 0,14 грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір" 
з гр. Тихоненко Сергій Володимирович на участь його у витратах на обслуговування 
та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою
г

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ру 011 року № 6 3

ііро приватизацію житла

Наймач Гофман Ольга Семенівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 79, квартира 72. яка використовується 
нею та членами ії сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири. /

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Гофман Ольга Семенівна щодо приватизації квартири, в 
якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 79, квартира 72, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Сз7му в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 3,38 грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір
з гр. Гофман Ольга Семенівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт “ 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



/
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 0Л . 2011 року № 6 ^

Про приватизацію житла

Наймач Панімаш Ніна Григорівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 42, квартира 71. яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Панімаш Ніна Григорівна, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок 42, квартира 71, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 2-59 грн. за надлишки загальної площі гр. Панімаш Ніна
Григорівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Панімаш Ніна Григорівна 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 листопада 2011 року №65

Про приватизацію житла

Наймач Гавриленко Олександр Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 73, квартира 78, яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Г авриленко Олександр Вікторович, щодо приватизації 

квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 73, 
квартира 78, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 2-54 грн. за надлишки загальної площі гр. Гавриленко Олександр
Вікторович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гавриленко Олексанлп 
Вікторович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

органу приватизації 
ю житлового фонду 
с міського голови

/

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД 0 , //! 2011року № 3 3

Про приватизацію житла

Наймач Зюзьков Євген Анатолійович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 34, квартира 32, яка використовується ним та 
членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Зюзьков Євген Анатолійович, щодо приватизації квартири, в якій він 

мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 34, квартира 32, і передати 
вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про право 
власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

4. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Зюзьков Євген Анатолійович на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від О Я М .  2011 року №67

Про приватизацію житла

Наймач Тропін Віктор Федорович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 73, квартира 45, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Тропін Віктор Федорович щодо приватизації квартири, в 
якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 73, 
квартира 45, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, їцо приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 2,70 грн.

5. “КЖЕП N5” у десятиденний строк укласти договір 
3 гр* Тропін Віктор Федорович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 09 листопада 2011 року №68

Про приватизацію житла

Наймач Травкіна Тетяна Олександрівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 8, квартира 63. яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Травкіна Тетяна Олександрівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 8. 
квартира 63, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі __ грн. за надлишки загальної площі гр. Травкіна Тетяна
Олександрівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-31грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Травкіна Тетяна 
Олександрівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2011 року №69

Про приватизацію житла

Наймач Гребенюк Ольга Олегівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок 5, квартира 11, яка використовується 
ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Гребенюк Ольга Олегівна, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок 5, квартира 11, і 
передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Гребенюк Ольга Олегівна,
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-23 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гребенюк Ольга Олегівна 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

іиконанням цього розпорядження залишаю за собою

житлового фонду 
іеького голови

приватизації

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№

Про приватизацію житла

Наймач Ткаченко Михайло Іванович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 37, квартира 125, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після, розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Ткаченко Михайло Іванович щодо приватизації квартири, 
в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, буд. 37, 
квартира 125, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 1,55 грн.

5. "КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Ткаченко Михайло Іванович на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 2.4. \ \  2011 року № ЧА

Про приватизацію житла

Наймач Павлюк Наталія Федорівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Строни, буд. 2, квартира 14, яка використовується 
нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Павлюк Наталія Федорівна щодо приватизації квартири, в 
якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Строни, буд. 2, квартира 14, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 4,21 грн. за надлишки загальної площі гр.Павлюк Наталія 
Федорівна сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов”язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму грн.

5. “КЖРЕП N1” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Павлюк Наталія Федорівна на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



/
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЛА/.И . 2011 року № ?Л ,

Про приватизацію житла

Наймач Билина Світлана Григорівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиц я  Добровольського, будинок 59, квартира 91, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Билина Світлана Григорівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 59, 
квартира 91, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Билина Світлана
Григорівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м.
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 6-57грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Билина Світлана 
Григорівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

приватизації 
ювого фонду 
Іго голови Ю.М. Муха



Копія

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД Л 5. / /  2011 року №

Про приватизацію житла

Наймач Бражко Михайло Анатолійович, надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 8, квартира 12, яка
використовується ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Бражко Михайло Анатолійович, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 8, квартира 12, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної площі 
квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі гри, за надлишки загальної площі гр. Бражко Михайло Анатолійович, 
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в 
Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність 
оформлення зобов’язання про погашення несплаченої суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-67 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бражко Михайло 
Анатолійович, на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Керівник органу приватизації 
державного житлового фонду
заступник міського голови підпис Ю.М. Муха

печатка 

Згідно:
Орган приватизації державно. 
Комсомольської міської ради

Керівник органу приватизації
Л 5 . //. 2011

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 січня 2013 р. № 23

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бражко Михайло Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 8,
квартира 12 , яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бражка Михайла Анатолійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 8, квартира 12 , і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 

ради оформити свідоцтво про право власності на житло у десятиденний термін і 
посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 
1-67 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бражком 
Михайлом Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та .. 
ремонт будинку.

5. Розпорядження від 25.11.2011 року № 73 вважати таким, що втратило 
чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 2011 року № 7~Ч

Про приватизацію житла

Наймач Терещенко Зінаїда Олександрівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 62, квартира 143, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Терещенко Зінаїда Олександрівна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 62, квартира 
143, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Терещенко Зінаїда 
Олександрівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК 
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 6-79 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Терещенко Зінаїда 
Олександрівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від (й£./Х. 2011 року

Про приватизацію житла

№ ¥ 5

Наймач Іванова Ірина Олександрівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиц я  Леніна, будинок 77, квартира 8, яка використовується 
ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Іванова Ірина Олександрівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 77, квартира 8, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі 0-43 грн. за надлишки загальної площі гр. Іванова Ірина
Олександрівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Іванова Ірина 
Олександрівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

иватизаци 
го фонду 
олови Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 Д2 2011 року № 46

Про приватизацію житла

Наймач Латюк Іпина Миколаївна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Конституції, буд. 42, квартира 31, яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Латюк Ірина Миколаївна щодо приватизації квартири, в 
якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, буд. 42, квартира 
31, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов'язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 0,14 грн.

5. "КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Латюк Ірина Миколаївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою
/

приватизації 
фонду



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ой ЛО.. 2011 року № ЧЧ

Про приватизацію житла

Наймач Бат Віктор Васильович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 86, квартира 46, яка використовується 
ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири:

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача Бат Віктор Васильович щодо приватизації квартири, в якій 
він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 86, квартира 46, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов'язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 4,07 грн.

5. '‘КЖЕП N5” у десятиденний строк укласти договір" 
з гр. Бат Віктор Васильович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ОІЇ. \7.. 2011 року № 4?

Про приватизацію житла

Наймач Станіславська Ольга Михайлівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: пров. Молодіжний, будинок 2, квартира 9, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Станіславська Ольга Михайлівна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: пров. Молодіжний, будинок 2, квартира 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Станіславська Ольга
Михайлівна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-68 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Станіславська Ольга 
Михайлівна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 2-О.Л2 - 2011 року № 4 9

Про приватизацію житла

Наймач Дубіщева Світлана Іванівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Конституції, буд. 40, квартира 27, яка
використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України „Про приватизацію державного 
житлового фонду” мають ( не мають) пільгу на безкоштовну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення: ‘

1. Прохання наймача Дубіщева Світлана Іванівна щодо приватизації квартири, 
в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця К онституції. 6у т . 40, 
квартира 27, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну, ( спільну 
часткову) власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити (додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольськ ГУДКУ в Полтавській області.

( При сплаті надлишків площі у розстрочку вказується необхідність оформлення 
зобов’язання про погашення неоплаченої суми).

4. ТОВ. “ Агрос” оформити свідоцтво про право власності на житло у 
десятиденний термін і ( за необхідності) посвідчення на одержання мешканцям 
квартири житлових чеків на суму 0,27 грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Дубіщева Світлана Іванівна на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 грудня 2011 року №80

Про приватизацію житла

Наймач Віднічук Ганна Михайлівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 77, квартира 4, яка використовується 
ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Віднічук Ганна Михайлівна, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 77, квартира 4, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Віднічук Ганна Михайлівна.
сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-78 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Віднічук Ганна Михайлівна 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

іну приватизації
■лового фонду 
®го голови

/
/

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО грудня 2011 року №81

Про приватизацію житла

Наймач Філіпець Тетяна Миколаївна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 10/13, квартира 67. яка використовується 
ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1. Прохання наймача Філіпець Тетяна Миколаївна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 10/13, квартира 67. 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Філіпець Тетяна
Миколаївна, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-29 грн.

5. КЖЕП №2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Філіпець Тетяна 
Миколаївна на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО грудня 2011 року №82

Про приватизацію житла

Наймач Опанасенко Євген Миколайович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний 52, квартира 32. яка використовується 
ним та членам його сім'ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
мають (не мають) ( необхідне підкреслити) пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято рішення:
1 .Прохання наймача Опанасенко Євген Миколайович, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний 52, квартира 32, 
задовольнити і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків загальної 
площі квартири затвердити ( додається).

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Опанасенко Євген
Миколайович, сплачує на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. (При сплаті надлишків площі у 
розстрочку вказується необхідність оформлення зобов’язання про погашення несплаченої 
суми).

4. Фізичній особі-підприємцю Гошкович Віталію Федоровичу оформити свідоцтво про 
право власності на житло у десятиденний термін і (за необхідності) посвідчення на 
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-15 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Опанасенко Євген 
Миколайович на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 липня 2011 року №  5 - з

Про визнання розпорядження органу 

приватизації від 26.04.2005 №  181 

та свідоцтва про право власності 

на житло недійсними

Н а виконання ріш ення Комсомольського міського суду П олтавської 

області від 06.12.2010, яке набрало чинності 17.12.2010, про визнання 

розпорядження органу приватизації від 26.04.2005 №  181 та свідоцтва про право 

власності на житло від 26.04.2005 про передачу квартири №  12 у будинку №  19 по 

вулиці М олодіж на у місті Комсомольську П олтавської області у спільну часткову 

власність громадян, враховуючи заяву гр. Буланш а Вадима Я ковича від 

12.07.2011:

1. Розпорядження органу приватизації державного житлового фонду 

Комсомольської мірької ради П олтавської області від 26.04.2005 № 181 та 

свідоцтво про право власності на житло, видане 26.04.2005 органом приватизації 

згідно із вищезазначеним розпорядженням на квартиру №  12 у будинку № 19 по 

вул. М олодіж на у м. Комсомольську П олтавської області, вважати недійсними.

2. ТВБВ №  10016/068 філії П олтавського обласного управління

ВАТ “Державний Ощ адний банк У країни” повернути гр.гр. Таран Тетяні 

Андріївні, Таран О лександру А натолійовичу, Буланш а Вадиму Яковичу 

номінальну вартість житлових чеків для зарахування на їх  приватизаційні 

депозитні рахунки.

Керівник органу 

державного Ю .М. М уха


