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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від М ( Ж )  р. № Ч

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дика Людмила Михайлівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 78, квартира 196,

*

яка використовується ним та членами його сім і 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 гр. Дикої Людмили Михайлівни щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, будинок 
78, квартира 196. задовольнити і передати вказану квартиру в приватну 
(спільну сумісну, спільну часткову) власність (необхідне підкреслити).

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

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Дика 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. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло у десятиденний 
термін і (за необхідності) посвідчення на одержання належних мешканцям 
квартири (будинку) житлових чеків на суму 0-74 грн.



5. КЖ ЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дикою 
Людмилою Михайлівною на участь її 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 п ідпис  Ю.М.Муха
М П

печат ка

онду
Згідно з оригіналом:
Орган приватизації державного 
Комсомольської міської ради ^

• * МІ»*Керівник органу приватизацій
24.02.2012

Оригінал зберігається у справах Комсомольської міської ради

Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від і?. 01. 2012-року № /

Про приватизацію житла

Наймач Харченко Іван Анатолійович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: в у л и ц я  Леніна, буд. 77, квартира 131, 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 Харченко Іван Анатолійович щодо приватизації квартири, 
в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 77, квартира 131, 
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 3,51 грн. за надлишки загальної площі гр.Харченко Іван 
Анатолійович 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. Харченко Іван Анатолійович 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 //■ Оі. 2012 року №

Про приватизацію житла

Наймач Ревук Ніна Дмитрівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 79, квартира 57. 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 Ревук Ніна Дмитрівна щодо приватизації квартири, в якій 
вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 79. квартира 57. 
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 3,33 грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Ревук Ніна 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 І9  січня 2012 року № З

Про приватизацію житла

Наймач Татара Тетяна Володимирівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Строни, будинок 6, квартира 40, 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 Татара Тетяна Володимирівна, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Строни, будинок 6, квартира 40, 
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. Татара Тетяна
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 8-08 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Татара Тетяна 
Володимирівна 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 /Осіння 2012 року № Ч

Про приватизацію житла

Наймач Чистякова Олена Іванівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: провулок Молодіжний 20, квартира 8. 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 Чистякова Олена Іванівна, щодо приватизації квартири, в якій 

він мешкає, що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний 20, 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 грн. за надлишки загальної площі гр. Чистякова Олена 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 14-13 грн.

5. КЖРЕП №1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Чистякова Олена Іванівна 
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 19 січня 2012 року № 5

Про приватизацію житла

Наймач Пущеленко Олена Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 79, квартира
80, 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 Пущеленко Олена Володимирівна, щодо приватизації квартири, 

в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок 79, 
квартира 80, 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 2-86 грн. за надлишки загальної площі гр. Пущеленко Олена 
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 №5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пущеленко Олена 
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 0?- £&2012 року № 6

Про приватизацію житла

Наймач Колеснік Олександр Петрович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 46, квартира 34. 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 Колеснік Олександр Петрович, щодо приватизації квартири, в 

якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, будинок 46, квартира 34. 
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. Колеснік Олександр
Петрович, 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 1-40 грн.

5. КЖЕП №4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Колеснік Олександр 
Петрович 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 і/ ию 7огй 201 2 року № /

Про приватизацію житла

Наймач Чекмарьова Катерина Степанівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 62. квартира 35. 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 Чекмарьова Катерина Степанівна щодо приватизації 
квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Леніна, буд. 62. 
квартира 35. 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 8,80 грн.

5. “КЖЕП N4” у десятиденний строк укласти договір 
з гр. Чекмарьова Катерина Степанівна на участь його у витратах на обслуговування 
та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою



І

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 лютого 2012 р. № 9

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ромась Таміла Григорівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 75, 
квартира 162, 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 гр. Ромась Таміли Григорівни щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Добровольського, 
будинок 75, квартира 162, задовольнити і передати вказану квартиру в 
приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність (необхідне 
підкреслити).

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

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Ромась Таміла 
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. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло у десятиденний 
термін і (за необхідності) посвідчення на одержання належних мешканцям 
квартири (будинку) житлових чеків на суму 2-72 грн.



5. КЖ ЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ромась 
Тамілою Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 лютого 2012 р. № 10

Про приватизацію житла

Наймач гр. Полоцький Володимир Григорович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, 
будинок 75, квартира 112, 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 гр. Полоцького Володимира Григоровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок 75, квартира 112. задовольнити і передати 
вказану квартиру в приватну (спільну сумісну, спільну часткову) власність 
(необхідне підкреслити).

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

3. Суму в розмірі грн. за надлишки загальної площі гр. Полоцький 
Володимир Григорович 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. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло у десятиденний 
термін і (за необхідності) посвідчення на одержання належних мешканцям 
квартири (будинку) житлових чеків на суму 2-63 грн.



5. КЖ ЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Полоцьким 
Володимиром Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ч.Р аТн^

иватизацн 
їрго фонду
ІІОЛОВИ Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 1 березня 2012 р. № 11

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Чакветадзе Надії Петрівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок 4, секція 17, кімнати 
1,2,3,5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 1 від 24.02.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чакветадзе Надії Петрівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок 4 секція 17, кімнати 1,2,3,5, і передати вказані 
жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Чакветадзе Надію Петрівну сплатити суму в розмірі 0-23 
(нуль грн. 23 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Чакветадзе Надією 
Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 7 березня 2012 р. № 12

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гатупов Ігор Хатінович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 75, квартира 11, яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гатупова Ігоря Хатіновича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок 75, квартира 11, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Гатупова Ігоря Хатіновича сплатити суму в розмірі
2-47 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гатуповим Ігорем 
Хатіновичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 7 березня 2012 р. № 13

Про приватизацію житла

Наймач гр. Циган Василь Іванович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 37, квартира 166. яка
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Прохання наймача гр. Цигана Василя Івановича щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Добровольського, 
будинок 37, квартира 166, задовольнити і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову 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 (будинку) житлових 
чеків на суму 9-29 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Циганом Василем 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 7 березня 2012 р. № 14

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ткаченко Надія Іванівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 48, квартира 10, яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткаченко Надії Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 48, квартира 10, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
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 
2-03 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ткаченко Надією 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 березня 2012 р. № 16

Про приватизацію житла

Наймач гр. Стасенко Галина Михайлівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок 28, квартира 49, яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Стасенко Галини Михайлівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Гірників, будинок 28, квартира 49. 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 житлових чеків на суму 0-05 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Стасенко 
Галиною Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[риватизацп 
кого фонду

олови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 березня 2012 р. № 17

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дігтярь Сергій Іванович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 78, квартира 57, яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дігтяря Сергія Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 78, квартира 57, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
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 
4-59 грн.

4. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дігтярем Сергієм 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 березня 2012 р. № 18

Про приватизацію житла

Наймач гр. Луньов Володимир Васильович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 27, квартира ЗО. яка 
використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Луньова Володимира Васильовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 27, квартира ЗО. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Луньова Володимира Васильовича сплатити суму в розмірі 
8-19 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Луньовим 
Володимиром Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 березня 2012 р. № 19

Про приватизацію житла

Наймач гр. Димченко Юлія Едуардівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 8, 
квартира 80, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Димченко Юлії Едуардівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок 8, квартира 80. 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 житлових чеків на суму 0-05 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Димченко 
Юлією Едуардівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО березня 2012 р. № 20

Про приватизацію житла

Наймач гр. Запорожець Світлана Василівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 9, 
квартира 88 , яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Запорожець Світлани Василівни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок 9, квартира 88 , і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову 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
3-28 грн.

4. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Запорожець 
Світланою Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2012 р. № 21

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дорошенко Антоніна Іванівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок 18, квартира 7, яка 
використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дорошенко Антоніни Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Конституції, будинок 18, квартира 7, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Дорошенко Антоніну Іванівну сплатити суму в розмірі 
0-90 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дорошенко 
Антоніною Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2012 р. № 22

Про приватизацію житла

Наймач гр. Соколова Лариса Вікторівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, 15, квартира 19 , яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Соколової Лариси Вікторівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Космонавтів, 15, квартира 19, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Соколову Ларису Вікторівну сплатити суму в розмірі 
0-10 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Соколовою 
Ларисою Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2012 р. № 23

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кирилюк Олена Віталіївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 17/10, квартира 54 , 
яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кирилюк Олена Віталіївна щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 17/10, квартира 54 , і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову 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 
3-87 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кирилюк 
Оленою Віталіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2012 р. № 24

Про приватизацію житла

Наймач гр. Пидан Олександр Петрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, 7, квартира 20 , яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пидана Олександра Петровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Космонавтів, 7, квартира 20, і передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Пидана Олександра Петровича сплатити суму в розмірі 
3-87 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пиданом 
Олександром Петровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 ̂у а і п д *  іГч ;

іиватизаци 
кого фонду 
голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2012 р. № 25

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кузьміних Інна Іванівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, 77, квартира 83 , яка
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кузьміних Інни Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, 77, квартира 83. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Кузьміних Інну Іванівну сплатити суму в розмірі 8-73 грн. 
за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖРЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кузьміних Інною 
Іванівною на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[иватизацп
ф о н д у

УщЛОВИ Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 травня 2012 р. № 26

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ченакал Тетяни Вікторівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 333. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 2 від 03.05.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ченакал Тетяни Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 333. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири (будинку) житлових чеків на суму 9-00 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ченакал Тетяною 
Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 травня 2012 р. № 27

Про приватизацію житла

Наймач гр. Городянко Раїса Андріївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 83, квартира 86 , яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Городянко Раїси Андріївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 83, квартира 86 , і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову 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 
4-90 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Городянко Раїсою 
Андріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 травня 2012 р. № 28

Про приватизацію житла

Наймач гр. Галаган Марина Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 79, 
квартира 3 , яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Галаган Марини Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок 79, квартира 3 , і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову 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 
7-83 грн.

4. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Галаган Мариною 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
[о в ого фонду 
®о голови

/

Ю.М.Муха



\

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 травня 2012 р. № 29

Про приватизацію житла

Наймач гр. Амельченко Інна Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок 27, квартира 
102 яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Амельченко Інни Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Космонавтів, будинок 27, квартира 102 , і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову 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 
0-88 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Амельченко 
Інною Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ІТЛОВОГО

ого Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 травня 2012 р. № ЗО

Про приватизацію житла

Наймач гр. Хорошунова Марина Петрівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: пров. Молодіжний, будинок 46, квартира 36 ,
яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Хорошунової Марини Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
пров. Молодіжний, будинок, 46, квартира 32, і передати вказану квартиру в спільну 
часткову приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Хорошунову Марину Петрівну сплатити суму в розмірі 
0-47 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Хорошуновою 
Мариною Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 травня 2012 р. № 31

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гордієнко Людмила Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 9, квартира
89 , яка використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гордієнко Людмили Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок 9, квартира 89. і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Гордієнко Людмилу Миколаївну сплатити суму в розмірі
4-25 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гордієнко 
Людмилою Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 травня 2012 р. № 32

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мурашкінцева Любов Володимирівна надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: провул. Молодіжний, 
будинок 52, квартира 34, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мурашкінцевої Любові 
Володимирівни щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою провул. Молодіжний, будинок 52, квартира 34. 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 житлових чеків на суму 2-81 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мурашкінцевою 
Любов’ю Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
іового фонду 
го  голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 травня 2012 р. № 33

Про приватизацію житла

Наймач гр. Береза Тетяна Григорівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Першопрохідців, будинок 5, квартира 145 , яка
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Берези Тетяни Григорівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Першопрохідців, будинок 5, квартира 145, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Березу Тетяну Григорівну сплатити суму в розмірі 2-70 грн. 
за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК 
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. ТОВ «Комсомольський Укрсплав» у десятиденний строк укласти договір з 
гр. Березою Тетяною Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 травня 2012 р. № 34

Про приватизацію житла

Наймач гр. Макаревич Юрій Броніславович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 102, квартира 31 . яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Макаревича Юрія Броніславовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 102, квартира 31 . і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову 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 
4-09 грн.

4. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Макаревичем
Юрієм Броніславовичем на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку. -

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 травня 2012 р. № 35

Про приватизацію житла

Наймач гр. Корольова Тетяна Іванівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок 27, квартира 48 , яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Корольової Тетяни Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Миру, будинок 27, квартира 48 , і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову 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 
9-22 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Корольовою 
Тетяною Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 червня 2012 р. № 36

Про приватизацію житла

Наймач гр. Басалай Олександр Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 54, квартира 8, яка 
використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Басалай Олександра Миколайовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 54, квартира 8, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Басалай Олександра Миколайовича сплатити суму в 
розмірі 2-03 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Басалай' 
Олександром Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 червня 2012 р. № 37

Про приватизацію житла

Наймач гр. Коваленко Антоніна Дмитрівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Крилова, будинок 3, квартира 9, яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Коваленко Антоніни Дмитрівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Крилова, будинок 3, квартира 9, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Коваленко Антоніну Дмитрівну сплатити суму в розмірі 
3-53 гри. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Коваленко 
Антоніною Дмитрівною на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 червня 2012 р. № 38

Про приватизацію житла

Наймач гр. Журбенко Ірина Петрівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 83, квартира ЗО, яка
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Журбенко Ірини Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 83, квартира ЗО, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Журбенко Ірину Петрівну сплатити суму в розмірі 6-35 грн. 
за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК 
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Журбенко Іриною 
Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 червня 2012 р. № 39

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сапачової Зінаїди Андріївни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок 3, кімнати 633, 635 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сапачової Зінаїди Андріївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок 3, кімнати 633, 635. і передати вказані жилі 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Сапачову Зінаїду Андріївну сплатити суму в розмірі 0-76 
(нуль грн. 76 кой.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сапачовою 
Зінаїдою Андріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня____ 2012 р. № 40

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Баданіна Олександра Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, 
будинок № 5, секція № 7, кімната № 2. згідно із Законами України "Про 
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, 
на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Баданіна Олександра Миколайовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 7, кімната № 2. і 
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме - 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-20 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Баданіним 
Олександром Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня 2012 р. № 41

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Тимченка Семена Єфремовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 432. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тимченка Семена Єфремовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 432. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Тимченка Семена Єфремовича сплатити суму в розмірі 
2-83 (дві грн. 83 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Тимченком 
Семеном Єфремовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня 2012 р. № 42

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Коваленка Анатолія Михайловича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 312. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Коваленка Анатолія Михайловича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 312. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Коваленком 
Анатолієм Михайловичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня 2012 р. № 43

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Синько Таїсії Дем’янівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 712, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Синько Таїсії Дем’янівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 712, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-26 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Синько Таїсією 
Дем’янівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[ТЛОВОГО
.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня 2012 р. № 44

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Момот Світлани Павлівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 332, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Момот Світлани Павлівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 332. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Момот Світланою 
Павлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 червня 2012 р. № 45

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мінаєвої Ганни Антонівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 20, 
кімната № 2 , згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від
25.06.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мінаєвої Ганни Антонівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 20, кімната № 2, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мінаєвою Ганною 
Антонівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 червня 2012 р. № 46

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бичкової Лідії Олексіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 14, 
кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від
25.06.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бичкової Лідії Олексіївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 14, кімната № 5. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-60 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бичковою Лідією 
Олексіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ну приватизації 
;лового фонду 

о голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 липня 2012 р. № 47

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шапорової Раїси Федорівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 12, 
кімната № 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від
25.06.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шапорової Раїси Федорівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 12, кімната № 6. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-41 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шапоровою Раїсою 
Федорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник органу приватизації
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 липня 2012 р. № 48

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Павловської Юлії Юріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 221, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Павловської Юлії Юріївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 221. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Павловською 
Юлією Юріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ке ну приватизації 
ового фонду

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 липня 2012 р. № 49

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Антонюка Василя Володимировича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 205, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Антонюка Василя Володимировича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 205, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Антонюком 
Василем Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 липня 2012 р. № 50

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бергер Олени Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3- кімната № 216. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бергер Олени Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 216. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бергер Оленою 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 липня 2012 р. № 51

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дзябенко Світлани Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, 
секція № 19, кімната № 1.4. згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дзябенко Світлани Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 19, кімната № 1,4. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-40 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дзябенко 
Світланою Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
вого фонду 

голови



щ
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО липня 2012 р. № 52

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кушко Володимира Володимировича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімната № 727, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кушко Володимира Володимировича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 727 і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Кушко Володимира Володимировича сплатити суму в 
розмірі 1-55 гри. (одна грн. 55 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кушко 
Володимиром Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та

області.

>оль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО липня 2012 р. № 53

Про приватизацію житла

Наймач гр. Трекова Олена Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 41, квартира 36 , яка 
використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Трекової Олени Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 41, квартира 36. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Трекову Олену Миколаївну сплатити суму в розмірі
3-27 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області. •

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Трековою Оленою 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО липня 2012 р. № 54

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Литвин Лілії Григорівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 215, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.06.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Литвин Лілії Григорівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 215, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-05 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Литвин Лілією 
Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

•иватизацп 
юго фонду 
голови Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 липня 2012 р. № 55

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мельничук Тетяна Леонтіївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок 36, квартира 91,
яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мельничук Тетяни Леонтіївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Конституції, будинок 36, квартира 91. і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову 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 
8-78 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мельничук 
Тетяною Леонтіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 3 /  № б б

Про приватизацію житла

Наймач гр. Товкало Наталя Анатоліївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок 42, квартира 143 , 
яка використовується нею на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Товкало Наталі Анатоліївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Конституції, будинок 42, квартира 143, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Товкало Наталю Анатоліївну сплатити суму в розмірі 8-75 
грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в 
УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Товкало Наталею 
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

°р;
ового
о



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 34  р. № &

Про приватизацію житла

Наймач гр. Соколова Ольга Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок 11, квартира 2 . яка 
використовується нею та членами її сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Соколової Ольги Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Строни, будинок 11, квартира 2 , і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
8-08 грн.

4. КЖЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Соколовою 
Ольгою Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку. .

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
вого фонду 
о голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  М м.игмл__ £0{і р. № 58

Про приватизацію житла

Наймач гр. Заїка Ольга Іванівна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок 14, квартира 20 , яка
використовується нею на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Заїки Ольги Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Гірників, будинок 14, квартира 20, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Заїку Ольгу Іванівну сплатити суму в розмірі 8-89 грн. за 
надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖ ЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Заїкою Ольгою 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД +А М И  п. № 59
Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сурм’як Світлани Анатоліївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 235, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положенця про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу,# '/  і т  
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сурм’як Світлани Анатоліївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 235, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належйих 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сурм’як 
Світланою Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  м  іш ґШіЛ м>ир, № 60
Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горбенко Тетяни Григорівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 834, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу М У  $!й .И  0 1  ,іО Ш  
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горбенко Тетяни Григорівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 834, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних.. 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-37 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Горбенко Тетяною 
Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД іУ № в 1
і

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Панасюк Олени Леонідівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 530, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу £ 4  б ій  Н  (Я ,Ю ип  
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Панасюк Олени Леонідівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 530, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належрих 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Панасюк Оленою 
Леонідівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від МІГША Л)'!ї ь , № 61

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Якшиної Валентини Пилипівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 314, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу /£ Ц ЬІОЯ-. МЯЦ 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Якшиної Валентини Пилипівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 314, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних, 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Якшиною 
Валентиною Пилипівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від З'і ііШША ,/ОЦ.П. № 63/
Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Омеляненко Лідії Григорівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 903, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу /(? і /  і) їй  °>10Ч.А0Мії 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Омеляненко Лідії Григорівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 903, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних'1 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-56 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Омеляненко Лідією 
Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від З і  Л І Г Ш А __ х і  и  п

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 64
Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сергієнко Володимира Харламповича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 
З, кімната № 211, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків"* відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
І Ч  & й М Р У . Ш І И  засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сергієнко Володимира Харламповича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 211 і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Сергієнко Володимира Харламповича сплатити суму в 
розмірі 4-63 (чотири грн. 63 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сергієнко 
Володимиром Харламповичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

області.

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою, 
ну приватизації 
•тглового фонду
ЛС0ГО ГОЛОВИ Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від М і иі/ьиЛ  , о р . № 65

Про приватизацію житла

Наймач гр. Шворак Надія Петрівна надала заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 35, квартира 25 , яка
використовується нею на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шворак Надії Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок 35, квартира 25, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Шворак Надію Петрівну сплатити суму в розмірі 0-40 грн. 
за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. 
Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шворак Надією 
Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацн



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31.07.2012р. № 66

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Синюкович Тетяни Євгенівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 729. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Синюкович Тетяни Євгенівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 729, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належнйх 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Синюкович 
Тетяною Євгенівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31.07.2012р. № 6 1

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дюрдя Івана Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 420, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення. про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень V 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дюрдя Івана Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 420, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дюрдем Іваном 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 липня____ 2012 р. № 68

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Первак Катерини Іванівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 7, 
кімнати № 1, 3. згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Первак Катерини Іванівни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 7, кімнати № 1 ,3 . і передати 
вказані житлові приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-76 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Первак Катериною 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
/ 2

Кері приватизації 
вого фонду 

о голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 липня 2012 р. № 69

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кошелєва Анатолія Геннадійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З, 
кімната № 535, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від
31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кошелєва Анатолія Геннадійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 535, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме, 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-09 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кошелєвим 
Анатолієм Геннадійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 липня 2012 р. № 70

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пастернак Оксани Дмитрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 3, кімната № 4, 5. згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пастернак Оксани Дмитрівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 3, кімната № 4, 5, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-55 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пастернак 
Оксаною Дмитрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
вого фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 липня 2012 р. № 71

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Болотнікова Дениса Петровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З, 
кімната № 528, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від
31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Болотнікова Дениса Петровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 528, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Болотніковим 
Денисом Петровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 липня 2012 р. № 72

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кривобочка Віктора Васильовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З, 
кімната № 501, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від
31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кривобочка Віктора Васильовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 501, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кривобочком 
Віктором Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 серпня 2012 р. № 73

Про приватизацію житла

Наймач гр. Івасенко Євгеній Валерійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 77, квартира 96 , яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Івасенка Євгенія Валерійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 77, квартира 96, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Івасенка Євгенія Валерійовича сплатити суму в розмірі 
3-40 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Івасенком Євгенієм 
Валерійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 серпня 2012 р. № 74

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мірошниченко Наталі Анатоліївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 20. кімната № 5. згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мірошниченко Наталі Анатоліївни 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 20, кімната № 5,
і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-06 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мірошниченко 
Наталею Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 серпня 2012 р. № 7 5

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мальцева Андрія Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З, 
кімната № 434, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від
31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мальцева Андрія Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 434, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме- 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мальцевим 
Андрієм Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 липня 2012р. № 76

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Хохулі Сергія Петровича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 841, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках'у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Хохулі Сергія Петровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 841. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних, 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Хохулею Сергієм 
Петровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 серпня 2012 р. № 77

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Євсев’єва Володимира Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 241, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків'V відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Євсев’єва Володимира Миколайовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 241, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Євсев’євим 
Володимиром Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 серпня 2012 р. № 78

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Трунової Валентини Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, 
секція № 9, кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Трунової Валентини Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 9, кімната № 5. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 13-65 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Труновою 
Валентиною Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іВОГО



ОБ
ЛА
СТ
/

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 серпня 2012 р. № 79

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лагутенко Інни Михайлівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, 
секція № 10, кімнати №№ 3, 4, 6 , згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лагутенко Інни Михайлівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 10, кімнати №№ 3, 4, 6 . і 
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-42 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лагутенко Інною 
Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ового фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 липня 2012р. № 80

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Глушко Ірини Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 832, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Глушко Ірини Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 832, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Глушко Іриною 
Олександрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 липня 2012р. № 81

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ясинського Володимира Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 619, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ясинського Володимира 
Миколайовича щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 619. і 
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-04 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ясинським 
Володимиром Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
ого фонду 
голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 серпня 2012 р. № 82

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бойко Віри Віталіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 734,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бойко Віри Віталіївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 734, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається). *

3. Зобов’язати гр. Бойко Віру Віталіївну сплатити суму в розмірі 1-06 (одна 
грн. 06 кой.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 
31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бойко Вірою 
Віталіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ювого фонду 
ЙР голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 серпня 2012 р. № 83

Про приватизацію житла

Наймач гр. Пархомчук Ганна Андріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 83, квартира 24 , яка 
використовується нею та членами її сім'ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пархомчук Ганни Андріївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою в у л . Леніна, 
будинок 83, 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. 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 
3-31 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пархомчук 
Ганною Андріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 серпня 2012р. № 84

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мотренко Наталії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 135. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мотренко Наталії Володимирівни
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 135. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-31 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мотренко 
Наталією Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 серпня 2012р. № 85

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Клименко Валентини Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 119, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Клименко Валентини Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в яком}' він мешкає, шо знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 119. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, шо 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-26 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Клименко 
Валентиною Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 серпня 2012 р. № 86

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Надорожної Надії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 19, кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Надорожної Надії Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 19, кімната № 2. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-15 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Надорожною 
Надією Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за

Керівник органу приватизації 
державного житлового фонду 
заступник міського голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 серпня 2012 р. № 87

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Скиби Олексія Васильовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 21,
кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від
31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Скиби Олексія Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 21, кімната № 2, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-96 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Скибою Олексієм 
Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 серпня 2012 р. № 8 8

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Єременко Тетяни Дмитрівни щодо привати: 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімі 
№ 113, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фоі 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", в ід п о в ід е  
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих примішен 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіональ 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 засіл 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Єременко Тетяни Дмитрівни г 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходв 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 113, і передати вказане з 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жи 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Єременко Тетяну Дмитрівну сплатити суму в розмірі 
(одна грн. 03 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахуно: 
31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської мі< 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на неру 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Єременко Тєте 
Дмитрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.МЛ



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 серпня 2012р. № 89

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горбатюка Вячеслава Андрійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 917, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горбатюка Вячеслава Андрійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 917. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Горбатюком 
Вячеславом Андрійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 серпня 2012 р. № 90

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Давиденко Людмили Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, 
будинок № 5, секція № 6, кімнати №№ 3, 4, згідно із Законами України "Про 
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, 
на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Давиденко Людмили Володимирівни 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 6, кімнати
№№ 3, 4, і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну 
часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-93 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Давиденко 
Людмилою Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 серпня 2012 р. № 91

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Жаданова Ігоря Геннадійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція 24. кімната № 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Жаданова Ігоря Геннадійовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 24, кімната № 4, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Жаданова Ігоря Геннадійовича сплатити суму в розмірі 
1-42 (одна грн. 42 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 
31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Жадановим Ігорем 
Геннадійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 серпня 2012 р. № 92

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кривоносової Любові Михайлівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 20, кімната № 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кривоносової Любові Михайлівни 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 20, кімната № 7. і
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-63 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кривоносовою 
Любов’ю Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 серпня 2012р. № 93

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Туз Зінаїди Леонідівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 138, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положений про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 31.07.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Туз Зінаїди Леонідівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 138. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-39 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Туз Зінаїдою 
Леонідівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ану приватизації 
лового фонду 
го голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 серпня 2012 р. № 94

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Холодного Віктора Володимировича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок 
№ ЗО, секція № 10, кімната № 4, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 4 від 31.07.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Холодного Віктора Володимировича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 10, кімната № 4, і
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-47 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Холодним 
Віктором Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 серпня 2012р. № 95

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дудченка Максима Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 737, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дудченка Максима Миколайовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 737. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дудченком 
Максимом Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 серпня 2012 р. № 96

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Курінної Олени Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція 23, кімнати №№ 4, 5, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 4 від 31.07.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Курінної Олени Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 23, кімнати №№ 4, 5, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Курінну Олену Миколаївну сплатити суму в розмірі 0-37 
(нуль грн. 37 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 
31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Курінною Оленою 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОТЛОЛЇЛГЬК. А К 4“ к д к

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 серпня 2012р. № 97

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Давидова Анатолія Петровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 326, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення -про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Давидова Анатолія Петровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 326, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Давидовим 
Анатолієм Петровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



щ
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 серпня 2012 р. № 98

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дмитрієвої Галини Степанівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 13, кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового - фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дмитрієвої Галини Степанівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 13, кімната № 5, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-29 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дмитрієвою 
Галиною Степанівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012р. № 99

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пальохи Олександра Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 715, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 6 від 07.09.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пальохи Олександра Олександровича 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 715. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пальохою 
Олександром Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012 р. № 100

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дементьєвої Ольги Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 16, кімната № 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 4 від 31.07.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дементьєвої Ольги Олександрівни 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 16, кімната № 6. і 
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-69 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дементьєвою 
Ольгою Олександрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012 р. № 102

Про приватизацію житла

Наймач гр. Марченко Ольга Анатоліївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок 46, квартира 19,
яка використовується нею та членами її сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Марченко Ольги Анатоліївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Конституції, будинок 46, квартира 19, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
0-14 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Марченко Ольгою 
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012 р. № 101

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Запари Сергія Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 19,
кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від
23.08.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Запари Сергія Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 19, кімната № 3, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 10-09 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Запарою Сергієм 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

$ щ ш у  приватизації
[ТЛОВОГО фонду 
кого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2012р. № 151

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Палія Романа Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 914, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Палія Романа Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 914, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Палієм Романом 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ви 15 жовтня 2012 р. № 152

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Магдич Людмили Михайлівни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 1, 
кімнати №№ 8, 9, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 8 від 12Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Магдич Людмили Михайлівни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 1, кімнати №№ 8, 9, і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр, Магдич Людмилу Михайлівну сплатити суму в розмірі 
1-74(одна грн. 74 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Магдич Людмилою 
Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2012р. № 153

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бараня Юрія Володимировича (за дочку Барань 
Анастасію Юріївну) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 725, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, 
на підставі протоколу № 8 від 12Л0.2012 р. засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бараня Юрія Володимировича (за 
дочку Барань Анастасію Ю р і ї в н у ) щ о д о  приватизації жилого приміщення в 
гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 725. і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бараньом Юрієм 
Володимировичем (за дочку Барань Анастасію Юріївну) на участь його у витратах 
на обслуговування та ремонт гуртожитку.

штроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ового фонду 
о голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2012р. № 154

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мавланова Кахрамона Рузиєвича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 204, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від 12Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мавланова Кахрамона Рузиєвича 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 204. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мавлановим 
Кахрамоном Рузиєвичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2012р. № 155

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бони Володимира Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 405, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від 12Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бони Володимира Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 405. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткова власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 13-93 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бонем 
Володимиром Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

укитлового фонду 
іеького голови

§дну приватизації

Ю.М.Муха



і

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 жовтня 2012р. № 156

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Яременко Наталії Миколаївни (за дочку Яременко 
Кристину Миколаївну) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3. кімната № 826. згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, 
на підставі протоколу № 8 від 12Л0.2012 р. засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Яременко Наталії Миколаївни (за 
дочку Яременко Кристину Миколаївну! щодо приватизації жилого приміщення в 
гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 826. і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме - 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-56 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Яременко 
Наталією Миколаївною (за дочку Яременко Кристину Миколаївну) на участь її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іоькогб головиІйЖч й 2 й*

[риватизації
юго фонду

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 жовтня 2012 р. № 157

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Вороп Анни Володимирівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 13, 
кімнати №№ 1, 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 8 від 12Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Вороп Анни Володимирівни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 13, кімнати №№ 1, 2. і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-62 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Вороп Анною 
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ювого фонду 
що голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 жовтня 2012 р. № 158

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гришина Наталія Вікторівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок 1, квартира 23, яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гришиної Наталії Вікторівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Миру, 
будинок 1, квартира 23, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
4-99 грн.

4. КЖЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гришиною 
Наталією Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 жовтня 2012 р. № 159

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мойсеєнко Лідії Дмитрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 24, 
кімната № 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 
01Л0.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мойсеєнко Лідії Дмитрівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 24. кімната № 7. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухрме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-26 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мойсеєнко Лілігю 
Дмитрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації



1

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 жовтня 2012р. № 160

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Жевнерьова Юрія Петровича (за дочок Жевнерьову 
Анну Юріївну та Жевнерьову Віолетту Ю р і ї в н у ) щ о д о  приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 539,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Жевнерьова Юрія Петровича (за дочок 
Жевнерьову Анну Ю р і ї в н у  та Жевнерьову Віолетту Ю р і ї в н у !  щ о д о  приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Портова, будинок № 3, кімната № 539, і передати вказане жиле приміщення в 
гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-05 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Жевнерьовим 
Юрієм Петровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 жовтня 2012 р. № 161

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Жаданової Наталії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 24, кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), ■ жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 7 від 01.10.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Жаданової Наталії Володимирівни 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 24, кімната № З,
і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-21 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Жадановою 
Наталією Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 жовтня 2012 р. № 162

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Маілян Людмили Іванівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 8, 
кімнати №№ 5, 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 8 від 12Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Маілян Людмили Іванівни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 8, кімнати №№ 5, 6, і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Маілян Людмилу Іванівну сплатити суму в розмірі 
1-70 (одна грн. 70 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Маілян Людмилою 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ового фонду 
о голови Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 листопада 2012р.____  № 163

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кравченко Олени Володимирівни (за сина Кравченка 
Антона Євгеновича) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 128, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, 
на підставі протоколу № 9 від 31Л0.2012 р. засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кравченко Олени Володимирівни (за 
сина Кравченка Антона Євгеновича) щодо приватизації жилого приміщення в 
гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 128, і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кравченко Оленою 
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 листопада 2012 р. № 164

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горобець Ганни Федосїівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № З, 
кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від
1 2 .10.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горобець Ганни Федосіївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 3, кімната № 5, і передати вказане 
жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-76 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Горобець Ганною 
Федосіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 листопада 2012 р. № 165

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Докучаєвої Наталії Олексіївни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 12, 
кімнати №№ 3. 4. згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 8 від 12.10.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Докучаєвої Наталії Олексіївни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 12, кімнати №№ 3, 4, і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних- 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-19 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Докучаєвою 
Наталією Олексіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ового фонду 
о голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 листопада 2012р.____  № 166

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Красько Людмили Олександрівни (за опікувану 
Чайку Аліну Анатоліївну) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 509, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, 
на підставі протоколу № 9 від 31Л0.2012 р. засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Красько Людмили Олександрівни (за 
опікувану Чайку Аліну Анатоліївну) щодо приватизації жилого приміщення в 
гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 509, і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Красько 
Людмилою Олександрівною (за опікувану Чайку Аліну Анатоліївну) на участь її 
у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

вого фонду 
голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 листопада 2012р. № 167

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дмитренко Наталі Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 932, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 31Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дмитренко Наталі Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 932. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-37 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дмитренко 
Наталею Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

фонду 
голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 листопада 2012р. № 168

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лихошви Дар’ї  Петрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 525. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лихошви Дар’ї Петрівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 525. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лихошвою Дар’єю 
Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2012 р. № 169

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мороз Ірина Анатоліївна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок 21, квартира 27 , яка
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мороз Ірини Анатоліївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Космонавтів, будинок 21, квартира 27. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Мороз Ірину Анатоліївну сплатити суму в розмірі 0-22 грн. 
за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК 
м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мороз Іриною 
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2012 р. № 170

Про приватизацію житла

Наймач гр. Пономаренко Сергій Васильович надав заяву на приватизацію 
кімнати у комунальній квартирі, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 
79, квартира 88, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пономаренка Сергія Васильовича
щодо приватизації кімнати у комунальній квартирі, в якій він мешкає, що 
знаходиться за адресою вул. Леніна, будинок 79, квартира 88, і передати вказану 
кімнату у комунальній квартирі 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 житлових чеків на суму 1-73 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр, Пономаренком 
Сергієм Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2012 р. № 171

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Білозірової Анни Андріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 15, 
кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 
31Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Білозірової Анни Андріївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 15, кімната № 2. і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Білозіровою 
Анною Андріївною участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ітлового фонду 
кого голови Ю.М.Муха



* УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2012 р. № 172

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Попєл Світлани Олексіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 13. 
кімната № 3, згідно із Законами-України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 
31Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Попєл Світлани Олексіївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 13, кімната № 3. і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-31 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Попєл Світланою 
Олексіївною участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. 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 09 листопада 2012 р. № 173

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Третяка Володимира Олексійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 4, кімната № 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 9 від 31Л0.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Третяка Володимира Олексійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 4, кімната № 7, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-09 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Третяком 
Володимиром Олексійовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2012 р. № 174

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Захарньова Сергія Олександровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 4, кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 9 від 31.10.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Захарньова Сергія Олександровича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 4, кімната № 5, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Захарньовим 
Сергієм Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації
фонду 

голови
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ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 листопада 2012 р. № 177

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лугового Володимира Миколайовича (за 
неповнолітнього сина Лугового Даниїла Володимировича) щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 
4, кімнати №№ 3, 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 9 від 31Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лугового Володимира Миколайовича 
(за неповнолітнього сина Лугового Даниїла Володимировича) щодо приватизації
жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за адресою: в у л . 
Молодіжна, будинок № 4, секція № 4, кімнати №№ 3, 4, і передати вказані житі 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-00 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Луговим 
Володимиром Миколайовичем (за неповнолітнього сина Лугового Даниїла 
Володимировича) на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

оль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
вого фонду Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 листопада 2012 р. № 176

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шарапової Алли Василівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 5, 
кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від
31.10.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шарапової Алли Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 5, кімната № 2. і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-12 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шараповою Аллою 
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



- УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 листопада 2012 р. № 178

Про приватизацію житла

Наймач гр. Молодцов Євген Сергійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок 7, квартира 4, яка 
використовується ним та членами.його сім'ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Молодцова Євгена Сергійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Портова, будинок 7, квартира 4, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
4-23 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Молодцовим 
Євгеном Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт -
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 листопада 2012р. № 179

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ніколаєнка Артема Андрійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 632, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23Л1.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ніколаєнка Артема Андрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 632 , і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ніколаєнком 
Артемом Андрійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 листопада 2012 р. № 180

Про приватизацію житла

Наймач гр. Удовицька Лілія Степанівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 83, квартира 44 , яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Удовицької Лілії Степанівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 83, квартира 44. і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
7-09 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Удовицькою 
Лілією Степанівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку,,

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 05 грудня 2012 р. № 181

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Васюкової Галини Іванівни щодо приватизації жи 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
кімнати №№ 1, 2, згідно із Законами України "Про приватизацію держави 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав менша* 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинк 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого нака: 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протокі 
№ 7 від 01Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових п 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Васюкової Галини Іванівни пк 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 11, кімнати №№ 1, 2, і перед;
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жиле 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Васюкову Галину Іванівну сплатити суму в розм 
3-35 (три грн. 35 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахун 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської місьь 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухо: 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Васюковс 
Галиною Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремої 
гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 грудня 2012 р. № 182

Про приватизацію житла

Наймач гр. Пурас Володимир Михайлович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок 2, квартира 80 , яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пураса Володимира Михайловича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Строни, будинок 2, квартира 80. і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
1-12 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пурасом 
Володимиром Михайловичем на участь його у витратах на обслуговування та., 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 грудня 2012р. № 183

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дугінової Світлани Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 825' згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23.11.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дугінової Світлани Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 825 , і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дугіновою 
Світланою Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Го. приватизації 
ітлового фонду 
.кого голови Ю.М.Муха



V

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 грудня 2012р. № 184

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ільїної Інни Миколаївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 417, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення, про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23Л 1.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ільїної Інни Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 417 , і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ільїною Інною 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 грудня 2012р. № 185

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Великої Анастасії Юріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 223. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23Л 1.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Великої Анастасії Юріївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 223 , і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-11 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Великою 
Анастасією Юріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА М ІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 грудня 2012р. № 186

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ковальової Інни Юріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 621. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення ■ про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23.11.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ковальової Інни Юріївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 621 . і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ковальовою Інною 
Юріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 грудня 2012р. № 187

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шуберт Галини Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 902. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23Л 1.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шуберт Галини Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 902 . і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шуберт Галиною 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Р б т т к й  ОпгяйЧ/ г т и и я т іт я я т т ії

Ю.М.Муха
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і
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 грудня 2012 р. № 188

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Захари нової Тетяни Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 4, кімната № 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 10 від 23.11.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Захарньової Тетяни Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 4, кімната № 4, і передати вказане 
жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-09 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Захарньовою 
Тетяною Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

-Аі^Сонтполь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 грудня 2012 р. № 189

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Антонєєвої Тетяни Станіславівни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 
№ 16, кімнати №№ 3, 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 10 від 23.11.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Антонєєвої Тетяни Станіславівни 
щодо приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 16, кімнати №№ 3, 4, і
передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Антонєєву Тетяну Станіславівну сплатити суму в розмірі 
0-17(нуль грн. 17 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Антонєєвою 
Тетяною Станіславівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 грудня 2012р. № 190

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кравчука Василя Івановича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№611 ., згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23Л1.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кравчука Василя Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 611 , і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кравчуком 
Василем Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
лового фонду 
ого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 грудня 2012р. № 191

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Іванової Олени Миколаївни (за неповнолітню дочку 
Іванову Олександру Василівну) щодо приватизації жилого приміщення у 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 411 , згідно із 
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 23Л1.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Іванової Олени Миколаївни (за 
неповнолітню дочку Іванову Олександру Василівну) щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. 
Портова, будинок № 3, кімната № 411 , і передати вказане жиле приміщення у 
гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-48 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Івановою Оленою 
Миколаївною (за неповнолітню дочку Іванову Олександру Василівну! на участь 
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 грудня 2012 р. № 192

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сахаревича Андрія Володимировича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, 
секція № 6, кімнати №№ 1, 2, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 10 від 23Л1.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сахаревича Андрія Володимировича 
щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 6, кімнати №№ 1, 2, і передати 
вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-07 грн.

4. КЖ ЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сахаревичем 
Андрієм Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 грудня 2012 р. № 193

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мельника Віталія Володимировича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 15, кімната № 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 10 від 23Л 1.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мельника Віталія Володимировича 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 15, кімната № 7, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-87 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мельником Віталієм 
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха





УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 грудня 2012р. № 195

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Жалдака Василя Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 508 . 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від 21Л2.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Жалдака Василя Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 508 . і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Жалдаком Василем 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 грудня 2012р. № 196

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бурмістрової Натальї Олегівни (за неповнолітню 
дочку Кучеренко Христину Ігорівну) щодо приватизації жилого приміщення у 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 933 , згідно із 
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 1 6 .1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу № 11 від 10Л2.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бурмістрової Натальї Олегівни (за 
неповнолітню дочку Кучеренко Христину Ігорівну) щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. 
Портова, будинок № 3, кімната № 933 , і передати вказане жиле приміщення у 
гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2 . Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бурмістровою 
Натальєю Олегівною (за неповнолітню дочку Кучеренко Христину Ігорівну) на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 грудня 2012 р. № 197

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гп. ІІІипяєвої Вікторії Іванівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 27, кімнати
№№ 6, 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від 
21Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ширяєвої Вікторії Іванівни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 27, кімнати №№ 6, 7, і передати вказані 
жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Ширяєву Вікторію Іванівну сплатити суму в розмірі
0-79 (нуль грн. 79 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ширяєвою 
Вікторією Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 грудня 2012р. № 198

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Андрушкевича Івана Олеговича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 908 , згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 11 від 10Л2.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Андрушкевича Івана Олеговича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 908 , і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Андрушкевичем 
Іваном Олеговичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 грудня 2012 р. № 199

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мітенко Петро Ілліч надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 23, квартира 220 , яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мітенка Петра Ілліча щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 23, квартира 220. і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
4-81 грн.

4. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мітенком Петром 
Іллічем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іиватизацн 
ового фонду 
го голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 грудня 2012 р. № 200

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ціп Василь Омельянович (за неповнолітню дочку Ціп Олену 
Василівну) надав заяву на приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. 
Гірників, будинок 23, квартира 112 , яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ціп Василя Омельяновича (за 
неповнолітню дочку Ціп Олену Василівну) щодо приватизації квартири, в якій він 
мешкає, що знаходиться за адресою вул. Гірників, будинок 23, квартира 112. і 
передати вказану квартиру в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Ціп Василя Омельяновича (за неповнолітню дочку Ціп 
Олену Василівну) сплатити суму в розмірі 5-62 грн. за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в 
Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ціп Василем 
Омельяновичем (за неповнолітню дочку Ціп Олену Василівну) на участь його у 
витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Мухг



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 грудня 2012р. № 201

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ткаленко Валентини Михайлівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ ЗОЇ , згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від 21Л2.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткаленко Валентини Михайлівни 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: в у л . Портова, будинок № 3, кімната № ЗОЇ , і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ткаленко 
Валентиною Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



І

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 грудня 2012 р. № 202

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ященка Євгенія Леонідовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 14, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 11 від 10.12.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ященка Євгенія Леонідовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 14, кімната № 1, і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ященком Євгеніем 
Леонідовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

» за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

вого фонду
Ю.М.Муха
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УКРАЇНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 грудня 2012 р. № 203

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ященка Олександра Леонідовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 14, кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 1 6 .1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу 
№ 11 від 10Л2.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ященка Олександра Леонідовича 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 14, кімната № 5, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2 . Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-29 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ященком 
Олександром Леонідовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 грудня 2012 р. № 204

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лашко Олег Павлович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 27, квартира 47 , яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лашка Олега Павловича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 27, квартира 47 , і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
2-90 грн.

4. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лашком Олегом 
Павловичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ф
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 грудня 2012 р. № 205

Про приватизацію житла

Наймач гр. Артеменко Валентина Григорівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок 26, квартира 102 , яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Артеменко Валентини Григорівни
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Гірників, будинок 26, квартира 102. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Артеменко Валентину Григорівну сплатити суму в розмірі 
3-00 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Артеменко 
Валентиною Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 грудня 2012 р. № 206

Про приватизацію житла

Наймач гр. Пилипенко Олександр Г ригорович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 54, 
квартира 225 . яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пилипенка Олександра 
Григоровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою вул. Леніна, будинок 54, квартира 225 . і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
1-24 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пилипенком 
Олександром Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та" 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

в ■ \ у. приватизації 
о житлового фонду

в Щ 54 О | |
ГОЛОВИ



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 грудня 2012 р. № 207

Про приватизацію житла

Наймач гр. Єрух Григорій Якович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 55, квартира 57 , яка 
використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Пісдя розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сруха Григорія Яковича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 55, квартира 57 , і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
1-30 грн.

4. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Єрухом Григорієм 
Яковичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 грудня 2012р. № 208

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ткаченко Віталіни Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 406 _, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від 21.12.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткаченко Віталіни Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 406 , і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ткаченко 
Віталіною Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
і>го житлового фонду 

міського голови
І_Зйк5П_І І ш  «  о т /#

о.г

Ю.М.Мухг



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 грудня 2012 р. № 209

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кравчуна Юрія Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
21, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 11 від 10Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кравчуна Юрія Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 21, кімната № 1, і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Кравчуна Юрія Миколайовича сплатити суму в розмірі 
0-76 (нуль. грн. 76 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кравчуном Ю рієм 
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 грудня 2012 р. №210

Про приватизацію житла

Наймач гр. Титова Наталя Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 49,
квартира 46 , яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Титової Наталі Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 49, квартира 46 , і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
5-22 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Титовою Наталею 
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 грудня 2012 р. №211

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Корнелюка Олександра Олександровича щодо 

приватизації жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок 
№ 5, секція № 1, кімнати №№ 4, 5, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 11 від 10Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Корнелюка Олександра 
Олександровича щодо приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він 
мешкає, що знаходяться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 1, 
кімнати №№ 4, 5, і передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Корнелюка Олександра Олександровича сплатити суму в 
розмірі 0-13 (нуль грн. 13 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Корнелюком 
Олександром Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 грудня 2012 р. № 212

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бур’янової Зінаїди Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 11, кімната № 4. згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ Ц  від 10Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бур’янової Зінаїди Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 11, кімната № 4, і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-31 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бур’яновою 
Зінаїдою Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю-М.Муха

иватизаци 
ового фонду 
о голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012 р. № 103

Про приватизацію житла

Наймач гр. Миргородський Микола Анатолійович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 67, 
квартира 172, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Миргородського Миколи 
Анатолійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою вул. Леніна, будинок 67, квартира 172, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
4-66 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Миргородським 
Миколою Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування тд 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012 р. № 104

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мосієнко Тамари Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 8, 
кімнати №№ 1, 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 5 від 23.08.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мосієнко Тамари Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 8, кімнати №№ 1, 2, і
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-15 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мосієнко Тамарою 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012р. № 105

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сєдова Андрія Юрійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 212, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сєдова Андрія Юрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 212. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сєдовим Андрієм 
Юрійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

^ Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
лового фонду 
ого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012 р. № 106

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шакун Наталії Виталіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 17, 
кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від
07.09.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шакун Наталії Виталіївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 17, кімната № 1, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-90 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шакун Наталією
іївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку. 
>І і^6%роль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

{ /



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012р. № Ю7

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гребінченко Оксани Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 824, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гребінченко Оксани Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 824. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-35 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гребінченко 
Оксаною В ікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012р. № 108

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дернового Артема Геннадійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 309, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 1 6 .1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 , на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дернового Артема Геннадійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 309. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2 . Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дерновим Артемом
Геннадійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.

5 . К о н т р о л ь  з а  в и к о н а н н я м  н ь о г о  п о зтто п я л ж ен н я  запитттяю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012 р. № 109

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шевченко Світлани Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 17. кімната № 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 5 від 23.08.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шевченко Світлани Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 17, кімната № 7, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-61 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шевченко 
Світланою Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2012р. № 110

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Катченко Лариси Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 916, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Катченко Лариси Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 916. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Катченко Ларисою 
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ювого фонду 
го  голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012 р. № 111

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пучка Олександра Борисовича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 
З, кімнати №№ 1, 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 5 від 23.08.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пучка Олександра Борисовича щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 3, кімнати №№ 1, 2. і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-33 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пучком 
Олександром Борисовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012р. № 112

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Барскова Костянтина Юрійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 222, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Барскова Костянтина Юрійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 222, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бароковим 
Костянтином Юрійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012 р. № 113

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Колесника Сергія Анатолійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 815' згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Колесника Сергія Анатолійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 815. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Колесником 
Сергієм Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ітлового фонду 
>щго голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012р. № 114

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пустяка Ігоря Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 334, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 1 6 .1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пустяка Ігоря Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 334. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2 . Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-56 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пустяком Ігорем 
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт

:ь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іиватизацп 
юго фонду 
голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012 р. № 115

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Третяк Тетяни Миколаївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 23, 
кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від
23.08.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Третяк Тетяни Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 23, кімната № 3. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-55 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Третяк Тетяною 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012 р. № 116

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Поліщука Валерія Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 11, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 6 від 07.09.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Поліщука Валерія Миколайовича 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 11, кімната № 1, і
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-24 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Поліщуком 
Валерієм Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник органу приватизації 
державного житлового фонду 

І / і  заступник міського голови
І ПІШІ ШІ і



і
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012р. № 117

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лесюка Миколи Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 416, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 1 6 .1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лесюка Миколи Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 416. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2 . Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лесюком Миколою 
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012 р. № 118

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бортник Тетяни Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 26, кімната № 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 1 6 . 1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу 
№ 5 від 23.08.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бортник Тетяни Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 26, кімната № 6, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2 .  Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-76 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бортник Тетяною 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



1

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012 р. № 119

Про приватизацію житла

Наймач гр. Білецька Ольга Василівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: пров. Молодіжний, будинок 42, квартира 1, яка
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Білецької Ольги Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
пров. Молодіжний, будинок 42, квартира 1. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Білецьку Ольгу Василівну сплатити суму в розмірі 
0-28 грн. за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок № 31513931700006 
в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. КЖЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Біленькою Ольгою- 
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



і
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012р. № 120

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шевченка Юрія Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 722. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шевченка Юрія Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 722. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 13-93 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шевченком Юрієм 
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

;ану приватизації
ітлового фонду 
кого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012р. №121

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ейсмонта Миколи Анатолійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 136, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення, про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ейсмонта Миколи Анатолійовича 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 136. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ейсмонтом 
Миколою Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2012 р. № 122

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Семенко Валентини Анатоліївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 8, кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 5 від 23.08.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Семенко Валентини Анатоліївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 8, кімната № 3, і передати вказане 
жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-38 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Семенко 
Валентиною Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012р. № 123

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Крюкової Вікторії Вячеславівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 829, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Крюкової Вікторії Вячеславівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 829. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-24 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Крюковою 
Вікторією Вячеславівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іиватизації 
юго фонду 
;гол о ви Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012 р. № 124

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шукліної Тетяни Трифанівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 724, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шукліної Тетяни Трифанівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 724 і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Шукліну Тетяну Трифанівну сплатити суму в розмірі 
0-36 (нуль грн. 36 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахуно» 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шуклінок 
Тетяною Трифанівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

онтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою, 
приватизації 
ового фонду 
о голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012р. № 125

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Артем’евої Тетяни Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 543, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Артем’євої Тетяни Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 543. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Артем’євою 
Тетяною Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012р. № 126

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кравцова Юрія Анатолійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 716, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про-забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кравцова Юрія Анатолійовича л : ж 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, шо знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 716. і передати вказане - л л  
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку л ; 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольсько: м ::л  : 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на негу . : : 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання н л е  л -л  
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кравповим Ю рю  
Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012р. № 127

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Калашникової Ірини Анатоліївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 337, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 1 6 . 1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Калашникової Ірини Анатоліївни
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 337. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-29 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Калашниковою 
Іриною Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012р. № 128

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Білана Юрія Олександровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 910, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Білана Юрія Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 910, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Біланом Юрієм 
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012 р. № 129

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гаврищук Марії Федорівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 2, 
кімнати №№ 1- 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 5 від 23.08.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гаврищук Марії Федорівни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 2, кімнати №№ 1, 4 і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Гаврищук Марію Федорівну сплатити суму в розмірі
1-26 (одна грн. 26 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гаврищук Марією 
Федорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012 р. № 130

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кобелєвої Євгенії Павлівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція З, 
кімнати №№ 1, 2 , згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 6 від 07.09.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кобелєвої Євгенії Павлівни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 3, кімнати №№ 1, 2. і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Кобелєву Євгенію Павлівну сплатити суму в розмірі 
1-85 (одна грн. 85 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кобелєвою 
Євгенією Павлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 вересня 2012 р. № 131

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Клименка Геннадія Георгійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 3, кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 1 6 . 1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу 
№ 6 від 07.09.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Клименка Геннадія Георгійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в жому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 3, кімната № З, 
і передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2 .  Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-38 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Клименком 
Геннадієм Георгійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 вересня 2012р. № 132

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Декань Діани Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 819, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Декань Діани Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 819. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-04 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Декань Діаною 
Олександрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
го фонду 
олови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 вересня 2012 р. № 133

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Громова Андрія Володимировича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 20, кімнати №№ 0, 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 1 6 . 1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу 
№ 6 від 07.09.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Громова Андрія Володимировича 
щодо приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 20, кімнати №№ 0, 3, і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2 .  Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-30 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Громовим Андрієм 
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

у приватизації 
тлового фонду
Е ф ір  ГОЛОВИ Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 вересня 2012р. № 134

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Марченко Наталії Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 414, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від 23.08.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Марченко Наталії Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 414. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-37 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Марченко 
Наталією Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
лового фонду 

о голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 вересня 2012 р. № 135

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кляпки Валентини Іванівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 6, 
кімнати №№ 1, 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих прйміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 5 від 23.08.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кляпки Валентини Іванівни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 6, кімнати №№ 1, 2. і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-93 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кляпкою 
Валентиною Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 вересня 2012р. № 136

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бабича Андрія Андрійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 927, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення, про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від 07.09.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бабича Андрія Андрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 927, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бабичем Андрієм 
Андрійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник органу приватизації 
державного житлового фонду 
заступник міського голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012 р. № 137

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Артем’єва Артема Юрійовича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 7, кімнати №№ 3, 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 1 6 . 1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу 
№ 7 від 01Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Артем’єва Артема Юрійовича щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 7, кімнати №№ 3, 4. і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2 . Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-70 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Артем’євим 
Артемом Юрійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



■

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012р. № 138

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бойко Ольги Валентинівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 410, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01.10.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бойко Ольги Валентинівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 410. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бойко Ольгою 
івною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

оль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
лового фонду 
ого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012р. № 139

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ожередова Ігоря Володимировича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 306, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ожередова Ігоря Володимировича 
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 306. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ожередовим Ігорем 
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012 р. № 140

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мірошниченко Тамари Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою-. и \ л. Портова, (уудаток Ка У кімната 
№ 510, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01Л0.2012 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мірошниченко Тамари Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 510 і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Мірошниченко Тамару Іванівну сплатити суму в розмірі
2-74 (дві грн. 74 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мірошниченко 
Тамарою Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012 р. № 141

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зубарєвої Ганни Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 20, 
кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 1 6 . 1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу № 6 від
07.09.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Зубарєвої Ганни Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 20, кімната № 1, і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2 . Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого 
приміщення в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Зубареву Ганну Іванівну сплатити суму в розмірі 
0-35(нуль грн. 3 5  коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської" 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Зубарєвою Ганною 
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
Нового фонду 
>гоголови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012 р. № 142

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Чернишової Валентини Валентинівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок 
№ ЗО, секція № 6, кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 6 від 07.09.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чернишової Валентини Валентинівни
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 6, кімната № 3, і
передати вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-25 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Чернишовою 
Валентиною Валентинівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

риватизацп 
Ього фонду 
II голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 жовтня 2012 р. № 143

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бранка Івана Івановича щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 5,
кімнати №№ 3, 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 1 6 . 1 2 .2 0 0 9  №  3 9 6 ,  на підставі протоколу 
№ 7 від 01Л0.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Брайка Івана Івановича щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 5, кімнати №№ 3, 4, і передати 
вказані жилі приміщення в гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2 . Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-63 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Брайком Іваном 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ювого фонду 
іщ голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 жовтня 2012р. № 144

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ходора Дениса Борисовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 814, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ходора Дениса Борисовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в жому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 814. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ходором Денисом 
Борисовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 жовтня 2012р. № 145

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Чумака Олега Васильовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 502, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 01Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чумака Олега Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 502, і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Чумаком Олегом 
Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівн: приватизації 
лового фонду 

голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 жовтня 2012р. № 146

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Капусти Алли Вікторівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 423, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпеченця реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від 12Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Капусти Алли Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 423. і передати вказане жиле 
приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Капустою Аллою 
Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 жовтня 2012р. № 147

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Синявської Ольги Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 721, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від 12Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Синявської Ольги Олександрівни
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 721. і передати 
вказане жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської місько' 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належшг 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Синявської 
Ольгою Олександрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремов 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Му:



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 жовтня 2012 р. № 148

Про приватизацію житла

Наймач гр. Салімон Василь Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 81, 
квартира 75, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Салімона Василя Олександровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою в у л . 
Добровольського, будинок 81, квартира 75, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
1-46 грн.

4. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Салімоном 
Василем Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 жовтня 2012 р. № 149

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кузьменко Надія Максимівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 37, 
квартира 3, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кузьменко Надії Максимівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 37, квартира 3, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі квартири 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 
7-97 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кузьменко Надією 
Максимівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

юго фонду
Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 жовтня 2012 р. № 150

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ткаченка Валерія Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 2, кімната № 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 7 від 01.10.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткаченка Валерія Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 2, кімната № 7, і передати вказане 
жиле приміщення в гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради у десятиденний термін оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-28 грн.

4. КЖРЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ткаченком 
Валерієм Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

риватизаци 
нюго фонду 
«голови Ю.М.Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 грудня 2012 р. № 13 - з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У  зв ’язку з необхідністю  визначення у свідоцтві про право власності на 

житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру 

та зміною у написанні прізвищ а гр.гр. Рєзік Лю бові П етрівни, Рєзіка М иколи 

Володимировича, Рєзік Ю лії М иколаївни, Рєзік Лесі М иколаївни на підставі 

заяви гр. Рєзік Лю бові П етрівни від 17Л2.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 

ради П олтавської області згідно з розпорядженням від 22 жовтня 1993 року 

№ 1298 на квартиру №  63 у будинку №  67 по вулиці Добровольського у місті 

Комсомольську П олтавської області, а саме:

1.1. Слово “Рєзік” замінити словом “Рєзік” .

1.2. Доповнити частками власності “ 1/4 ч .” Рєзік М иколі Володимировичу 

1/4 ч. та членам його сім ’ї Рєзік Лесі М иколаївні 1/4 ч., Рєзік Ю лії М иколаївні 

1/4 ч., Рєзік Любові П етрівні 1/4 ч.

1.3. Виправити слово «сумісної» на слово «часткової».

Ю .М. М уха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 листопада 2012 р. № 12 - з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку із зміною  у написанні прізвищ а та ім ’я гр. Ліновицького Євгена 

Григоровича на підставі заяви гр. Л іновицького Євгена Григоровича від 

16.11.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 

ради П олтавської області згідно з розпорядженням від 25 вересня 2002 року 

№ 382 на квартиру №  41 у будинку №  102 по вулиці Леніна у місті 

Комсомольську П олтавської області, а саме:

слова “Л иновицькому Євгенію ” замінити словами “Ліновицькому Євгену” .



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО жовтня 2012 р. № 1 0 - з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку із зміною у написанні прізвищ а гр.гр. Дмітрієнко Валентини 

Вікторівни, Дмітрієнка Сергія Петровича, Д мітрієнка М аксима Сергійовича, 

Дмітрієнка М икити Сергійовича, Дмітрієнко Д ар’ї Сергіївни на підставі заяви 

гр. Дмітрієнко В алентини Вікторівни від 30.10.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 

ради П олтавської області згідно з розпорядженням від 13 січня 1997 року 

№ 41 на квартиру №  79 у будинку №  77 по вулиці Леніна у місті 

Комсомольську П олтавської області, а саме:

слово “Д митриенко” замінити словом “Д мітрієнко” .

Ю .М. М уха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012 р. № 8 - з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку із зміною  у написанні прізвищ а гр.гр. В ірича В іктора 

Володимировича, В ірич Н адії Іванівни та В ірича М аксима Вікторовича на 

підставі заяви гр. В ірича В іктора Володимировича від 02.10.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 

ради П олтавської області згідно з розпорядженням від 21 липня 1995 року 

№ 608 на квартиру №  30 у будинку №  79 по вулиці Леніна у місті 

Комсомольську П олтавської області, а саме: 

слово “В еріч” замінити словом “В ірич” .



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 серпня 2012 року

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку з необхідністю  визначення у свідоцтві про право власності на 

житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру, 

на підставі заяви К андаевої Тетяни Вікторівни від 31.08.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 

П олтавської області згідно із розпорядженням від 09 червня 1993 року № 323 на 

квартиру №  283 у будинку №  31 по вул. М иру у м. Комсомольську П олтавської 

області, а саме:

1.1. Доповнити частками власності “ 1/2 ч .” Кандаевій Тетяні В ікторівні 

1/2 ч. та членам її с ім ’ї С ініциній Ірині Леонідівні 1/2 ч.

1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02.08.2012 р. № 7-з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку із зміною  у написанні прізвищ а гр. гр. Ячменьова М иколи 

Івановича, Я чменьової Тетяни Василівни та Я чменьової Олени М иколаївни на 

підставі заяви гр. Я чменьової Тетяни Василівни від 02.08.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 

ради П олтавської області згідно з розпорядженням від 25 листопада 1996 року 

№ 1397 на квартиру №  67 у будинку №  86 по вулиці Леніна у місті 

Комсомольську П олтавської області, а саме:

слово “Я чменеву” замінити словом “Ячменьову” ; 

слова «Ячменевій» замінити словами «Ячменьовій».

Ю .М. М уха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО липня 2012 року № 6 - з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку з необхідністю визначення у свідоцтві про право власності на 

житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру, 

на підставі заяви П ересади Олени В ікторівни від 17.07.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 

П олтавської області згідно із розпорядженням від 23 лютого 1994 року №  567 на 

квартиру №  2 у  будинку №  14 по пров. Ц віточний у м. Комсомольську 

П олтавської області, а саме:

1.1. Доповнити частками власності “ 1/3 ч .” Бойко Віктору Федоровичу 1/3 

ч. та членам його с ім ’ї Бойко Раїсі А рсентіївні 1/3 ч., Пересаді Олені Вікторівні 

1/3 ч.

1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 червня 2012 року № 5 - з

Про заміну бланків свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку з необхідністю  реєстрації свідоцтва про право власності на 

житло, яке було видане гр. Терещ ук Валерію  Івановичу та членам його сім ’ї 

згідно з розпорядженням органу приватизації державного житлового фонду 

Комсомольської міської ради від 17 січня 2005 року №  32, враховуючи 

запровадження в обіг спеціальних бланків свідоцтв про право власності на житло 

з 01 жовтня 2002 року відповідно до п. 5 наказу М іністерства ю стиції України від 

07.02.2002 №  7/5, на підставі заяви Терещ ук Валерія Івановича від 19.06.2012:

1. Здійснити заміну бланків свідоцтва про право власності на квартиру 

№ 73 у житловому будинку №  42 по вул. Конституції у  місті Комсомольську, 

виданого згідно з* розпорядженням від 17 січня 2005 року №  32, на бланки 

свідоцтва серії САВ №  770360.

Керівник органу 

державного житлового Ю .М. М уха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО травня 2012 року № 4 - з

Про заміну бланків свідоцтва 

про право власності на житло

У  зв ’язку з необхідністю  реєстрації свідоцтва про право власності на 

житло, яке було видане гр. Чуділовській Л ідії Сидорівні та членам її с ім ’ї згідно з 

розпорядженням органу приватизації державного житлового фонду 

Комсомольської міської ради від 14 травня 2004 року №  253, враховуючи 

запровадження в обіг спеціальних бланків свідоцтв про право власності на житло 

з 01 жовтня 2002 року відповідно до п. 5 наказу М іністерства ю стиції У країни від 

07.02.2002 №  7/5, на підставі заяви Чуділовської Л ідії Сидорівни від 30.05.2012:

1. Здійснити заміну бланків свідоцтва про право власності на квартиру 

№ 1 у житловому будинку № 18 по вул. Добровольського у місті Комсомольську, 

виданого згідно ^ розпорядженням від 14 травня 2004 року №  253, на бланки 

свідоцтва серії САВ №  770359.

К ерівник ор 

державного Ю .М. М уха



І

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2012 року № 3 - з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку з необхідністю визначення у свідоцтві про право власності на 

житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру, з 

помилкою у написанні дати розпорядження органу приватизації державного 

житлового фонду, на підставі заяви Голобородька О лександра Григоровича від 

10.04.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 

П олтавської області згідно із розпорядженням від 27 травня 1994 року №  1045 на 

квартиру № 8 у будинку №  2 по вул. Леніна у м. Комсомольську П олтавської 

області, а саме:

1.1. Доповнити частками власності “ 1/3 ч .” Голобородько Олександру 

Григоровичу 1/3 ч*. та членам його сім’ї Голобородько М арії Семенівні 1/3 ч., 

Голобородько Григорію  Петровичу 1/3 ч.

1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».

1.3. Виправити число «1993» на число «1994».

Ю .М. М уха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20.02.2012 р. № Я

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку із зміною  в написанні імені Ковбасенко А нни Іванівни на підставі 

заяви:

1. Внести зм іни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

Комсомольською  міською  радою згідно з розпорядженням від 21 лютого 1997 

року №  493 на квартиру №  43 у житловому будинку №  31 по

вул. Добровольського у м. Комсомольську, а саме слово “Ганні” замінити 

словом “А нні” .

Ю .М . М уха

Керівник органу приваг 

державного житлового



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 грудня 2012 р. № 13 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з необхідністю визначення у свідоцтві про право власності на 
житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру 
та зміною у написанні прізвища гр.гр. Рєзік Любові Петрівни, Рєзіка Миколи 
Володимировича, Рєзік Юлії Миколаївни, Рєзік Лесі Миколаївни на підставі 
заяви гр. Рєзік Любові Петрівни від 17Л2.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 22 жовтня 1993 року 
№ 1298 на квартиру № 63 у будинку № 67 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

1.1. Слово “Рєзік” замінити словом “Рєзік”.
1.2. Доповнити частками власності “1/4 ч.” Рєзік Миколі Володимировичу 

1/4 ч. та членам його сім’ї Рєзік Лесі Миколаївні 1/4 ч., Рєзік Юлії Миколаївні 
1/4 ч., Рєзік Любові Петрівні 1/4 ч.

1.3. Виправити слово «сумісної» на слово «часткової».

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 листопада 2012 р. № 12 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища та ім’я гр. Ліновицького Євгена 
Григоровича на підставі заяви гр. Ліновицького Євгена Григоровича від 
16.11.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 25 вересня 2002 року 
№ 382 на квартиру № 41 у будинку № 102 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слова “Линовицькому Євгенію” замінити словами “Ліновицькому Євгену”.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО жовтня 2012 р. № 1 0 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр.гр. Дмітрієнко Валентини 
Вікторівни, Дмітрієнка Сергія Петровича, Дмітрієнка Максима Сергійовича, 
Дмітрієнка Микити Сергійовича, Дмітрієнко Дар’ї Сергіївни на підставі заяви 
гр. Дмітрієнко Валентини Вікторівни від 30.10.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 13 січня 1997 року 
№ 41 на квартиру № 79 у будинку № 77 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово “Дмитриенко” замінити словом “Дмітрієнко”.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 жовтня 2012 р. № 8 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр.гр. Вірича Віктора 
Володимировича, Вірич Надії Іванівни та Вірича Максима Вікторовича на 
підставі заяви гр. Вірича Віктора Володимировича від 02.10.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 21 липня 1995 року 
№ 608 на квартиру № 30 у будинку № 79 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме: 

слово “Веріч” замінити словом “Вірич”.



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 серпня 2012 року

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з необхідністю визначення у свідоцтві про право власності на 
житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру, 
на підставі заяви Кандаевої Тетяни Вікторівни від 31.08.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області згідно із розпорядженням від 09 червня 1993 року № 323 на 
квартиру № 283 у будинку № 31 по вул. Миру у м. Комсомольську Полтавської 
області, а саме:

1.1. Доповнити частками власності “1/2 ч.” Кандаевій Тетяні Вікторівні 
1/2 ч. та членам її сім’ї Сініциній Ірині Леонідівні 1/2 ч.

1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02.08.2012 р. № 7-з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. гр. Ячменьова Миколи 
Івановича, Ячменьової Тетяни Василівни та Ячменьової Олени Миколаївни на 
підставі заяви гр. Ячменьової Тетяни Василівни від 02.08.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 25 листопада 1996 року 
№ 1397 на квартиру № 67 у будинку № 86 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово “Ячменеву” замінити словом “Ячменьову”; 
слова «Ячменевій» замінити словами «Ячменьовій».

Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО липня 2012 року № 6 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з необхідністю визначення у свідоцтві про право власності на 
житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру, 
на підставі заяви Пересади Олени Вікторівни від 17.07.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області згідно із розпорядженням від 23 лютого 1994 року № 567 на 
квартиру № 2 у будинку № 14 по пров. Цвіточний у м. Комсомольську 
Полтавської області, а саме:

1.1. Доповнити частками власності “1/3 ч.” Бойко Віктору Федоровичу 1/3 
ч. та членам його сім’ї Бойко Раїсі Арсентіївні 1/3 ч., Пересаді Олені Вікторівні 
1/3 ч.

1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 червня 2012 року № 5 - з

Про заміну бланків свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з необхідністю реєстрації свідоцтва про право власності на 
житло, яке було видане гр. Терещук Валерію Івановичу та членам його сім’ї 
згідно з розпорядженням органу приватизації державного житлового фонду 
Комсомольської міської ради від 17 січня 2005 року № 32, враховуючи 
запровадження в обіг спеціальних бланків свідоцтв про право власності на житло 
з 01 жовтня 2002 року відповідно до п. 5 наказу Міністерства юстиції України від 
07.02.2002 № 7/5, на підставі заяви Терещук Валерія Івановича від 19.06.2012:

1. Здійснити заміну бланків свідоцтва про право власності на квартиру 
№ 73 у житловому будинку № 42 по вул. Конституції у місті Комсомольську, 
виданого згідно з* розпорядженням від 17 січня 2005 року № 32, на бланки 
свідоцтва серії САВ № 770360.

Керівник органу 
державного житлового Ю.М. Муха



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО травня 2012 року № 4 - з

Про заміну бланків свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з необхідністю реєстрації свідоцтва про право власності на 
житло, яке було видане гр. Чуділовській Лідії Сидорівні та членам її сім’ї згідно з 
розпорядженням органу приватизації державного житлового фонду 
Комсомольської міської ради від 14 травня 2004 року № 253, враховуючи 
запровадження в обіг спеціальних бланків свідоцтв про право власності на житло 
з 01 жовтня 2002 року відповідно до п. 5 наказу Міністерства юстиції України від 
07.02.2002 № 7/5, на підставі заяви Чуділовської Лідії Сидорівни від 30.05.2012:

1. Здійснити заміну бланків свідоцтва про право власності на квартиру 
№ 1 у житловому будинку № 18 по вул. Добровольського у місті Комсомольську, 
виданого згідно  ̂ розпорядженням від 14 травня 2004 року № 253, на бланки 
свідоцтва серії САВ № 770359.

Керівник ор 
державного Ю.М. Муха



І

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2012 року № 3 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з необхідністю визначення у свідоцтві про право власності на 
житло розподілу часток власності при спільній частковій власності на квартиру, з 
помилкою у написанні дати розпорядження органу приватизації державного 
житлового фонду, на підставі заяви Голобородька Олександра Григоровича від 
10.04.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області згідно із розпорядженням від 27 травня 1994 року № 1045 на 
квартиру № 8 у будинку № 2 по вул. Леніна у м. Комсомольську Полтавської 
області, а саме:

1.1. Доповнити частками власності “1/3 ч.” Голобородько Олександру 
Григоровичу 1/3 ч*. та членам його сім’ї Голобородько Марії Семенівні 1/3 ч., 
Голобородько Григорію Петровичу 1/3 ч.

1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».
1.3. Виправити число «1993» на число «1994».

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20.02.2012 р. № Я

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною в написанні імені Ковбасенко Анни Іванівни на підставі 
заяви:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням від 21 лютого 1997 
року № 493 на квартиру № 43 у житловому будинку № 31 по
вул. Добровольського у м. Комсомольську, а саме слово “Ганні” замінити 
словом “Анні”.

Ю.М. Муха
Керівник органу приваг 
державного житлового



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03.01.2012 р. № І-з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. гр. Сєргєєвої Віри 
Василівни, Сєргєєвої Тетяни Олександрівни, на підставі заяви гр. Сєргєєвої 
Віри Василівни від 03.01.2012:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 13 серпня 1997 року 
№ 2046 на квартиру № 80 у будинку № 59 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слова “Сергєєвій” замінити словом “Сєргєєвій”.

Керівник органу 
державного



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03.01.2012 р. № І-з

Про внесення змін до свідоцтва 

про право власності на житло

У зв ’язку із зміною  у написанні прізвищ а гр. гр. Сєргєєвої Віри 

Василівни, С єргєєвої Тетяни Олександрівни, на підставі заяви гр. Сєргєєвої 

Віри Василівни від 03.01.2012:

1. В нести  зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 

ради П олтавської області згідно з розпорядженням від 13 серпня 1997 року 

№ 2046 на квартиру №  80 у  будинку №  59 по вулиці Добровольського у місті 

Комсомольську П олтавської області, а саме:

слова “Сергєєвій” замінити словом “Сєргєєвій” .

Керівник органу 

державного


