
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 січня 2013р. № 1

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Александрова Юрія Анатолійовича (за опікувану 
Александрову Олександру Степанівну) щодо приватизації жилого приміщення у 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 109 , 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 № 09 від 31Л0.2012 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Александрова Юрія Анатолійовича (за 
опікувану Александрову Олександру Степанівну) щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. 
Портова, будинок № 3, кімната № 109 , 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. Александровим 
Юрієм Анатолійовичем (за опікувану Александрову Олександру Степанівну) 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 січня 2013 р. №2

Про приватизацію житла

Наймач гр. Шепетуха Інна Анатоліївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 2, квартира 92 . 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 гп. ІІІепетухи Інни Анатоліївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 2, квартира 92 , і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
власність.

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

3. 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 
0-19 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іиватизацп

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 лютого 2013 року № 2-з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із необхідністю доповнення даних щодо житлової площі, на 
підставі заяви гр. Мельничука Сергія Валерійовича від 21.02.2013:

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 02 січня 2013 року № З 
на кімнату №, 4 у секції № 17 у будинку № 4 по вул. Молодіжна у 
м. Комсомольську Полтавської області, а саме:

1.1. Опис об’єкта після цифр та слів «1,28 кв.м» доповнити словами та 
цифрами «усього житлова площа складає 59,71 кв. м.».

Ю.М. Муха



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 січня 2013 р. № 3

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мельничука Сергія Валерійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 17, 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 
№ 12 від 21.12.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мельничука Сергія Валерійовича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 17, 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 6-97 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Мельничуком 
Сергієм Валерійовичем 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 січня 2013 р. № 4

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сокирка Віталія Васильовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, 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 
№ 12 від 21Л2.2012 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сокирка Віталія Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 21, кімната № 2, 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 8-50 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сокирком Віталієм 
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 02 січня 2013 р. № 5

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Демиденко Наталії Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 9, 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 
№ 11 від 10Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Демиденко Наталії Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 9, 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 2-47 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Демиденко Наталією 
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 03 січня 2013р. № 6

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пшінник Марії Федорівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 615 , 
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. Пшінник Марії Федорівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 615 , 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. Пшінник Марією 
Федорівною 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 03 січня 2013р. № 7

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сосєд Ольги Вікторівни (за неповнолітню дочку 
Сосєд Катерину Олександрівну) щодо приватизації жилого приміщення у 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 705 , 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. Сосєд Ольги Вікторівни (за 
неповнолітню дочку Сосєд Катерину Олександрівну) щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. 
Портова, будинок № 3, кімната № 705 , 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. Сосєд Ольгою 
Вікторівною (за неповнолітню дочку Сосєд Катерину Олександрівну) на участь її 
у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха



МО
ЛЬ

е

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 січня 2013р. № 8

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лавренчук Віти Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 714 , 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. Лавренчук Віти Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 714 . 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. Лавренчук Вітою 
Миколаївною 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 03 січня 2013р. № 9

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сисоєвої Світлани Миколаївни (за неповнолітнього 
сина Сисоєва Богдана Сергійовича) щодо приватизації жилого приміщення у 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 120 , 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. Сисоєвої Світлани Миколаївни (за 

неповнолітнього сина Сисоєва Богдана Сергійовичаїшодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. 
Портова, будинок № 3, кімната № 120 , 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 2-54 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сисоєвою 
Світланою Миколаївною (за неповнолітнього сина Сисоєва Богдана 
Сергійовича! на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[риватизації 
лового фонду 
ого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 січня 2013 р. №  10

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сергійчук Марії Дмитрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 7, 
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 № 11 від 
10Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сергійчук Марії Дмитрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 7, 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 0-89 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сергійчук Марією 
Дмитрівною на участь її 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 14 січня 2013 р. № 11

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зеленської Ольги Василівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 5, 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 № 12 від 21Л2.2012 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Зеленської Ольги Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 5, кімната № 6. 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. Зеленську Ольгу Василівну сплатити суму в розмірі 
1-32 (одна грн. 32 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. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Зеленською Ольгою 
Василівною 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 14 січня 2013р. № 12

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зануди Вадима Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 409 ., 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. Зануди Вадима Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 409 , 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. Занудою Вадимом 
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 14 січня 2013 р. № 13

Про приватизацію житла

Наймач гр. Токуй Євгеній Григорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок 21, квартира 55 , 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. Токуна Євгенія Григоровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Миру, 
будинок 21, квартира 55 , 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 
4-63 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Токуном Євгенієм 
Григоровичем 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 18 січня 2013 р. № 14

Про приватизацію житла

Наймач гр. Федоришин Михайло Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 89, 
квартира 29 , 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. Федоришина Михайла Івановича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 89, квартира 29 , 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 
3-13 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

риватизацп 
ового фонду 
го голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 січня 2013р. № 15

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зубовим Людмили Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 218 ., 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 18.01.2013 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Зубовим Людмили Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 218 . 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 6-37 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Зубович 
Людмилою Василівною 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 18 січня 2013 р. № 16

Про приватизацію житла

Наймач гр. Завадська Таїсія Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 94, 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. Завадської Таїсії Володимирівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 94, квартира 54, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Завадську Таїсію Володимирівну сплатити суму в розмірі 
2-48 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 № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Завадською Таїсією 
Володимирівною 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 січня 2013 р. № 17

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кулик Ірини Петрівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 14, 
кімнати №№ 2, 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 
№ 12 від 21Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити -- прохання наймача гр. Кулик Ірини Петрівни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 14, кімнати №№ 2, 4, і передати 
вказані жилі 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 1-63 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кулик Іриною 
Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 18 січня 2013 р. № 18

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Усенко Ольги Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 9, 
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 № 12 від 
21Л2.2012 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Усенко Ольги Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 9, 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 8-68 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Усенко Ольгою 
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 25 січня 2013р. № 19

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Батракової Олени Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 412 „ 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 21.01.2013 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Батракової Олени Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 412 . 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 1-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Батраковою 
Оленою Миколаївною 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 25 січня 2013р. №20

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Булчинка Дмитра Якимовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 134 , 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 21.01.2013 р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Булчинка Дмитра Якимовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 134 . 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. Булчинком 
Дмитром Якимовичем 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 29 січня 2013 р. №21

Про приватизацію житла

Наймач гр. Туль Ігор Григорович надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок 23, квартира 47 , яка
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тули Ігоря Григоровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Космонавтів, будинок 23. квартира 47, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Туля Ігоря Григоровича сплатити суму в розмірі 2-92 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. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Тулем Ігорем 
Григоровичем на участь його 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 29 січня 2013 р. № 22

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Марченко Людмили Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок 
№ ЗО, секція № 10, 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 № 1 від 21.01.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Марченко Людмили Олександрівни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 10, кімната № 3. 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 8-56 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Марченко 
Людмилою Олександрівною 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 29 січня 2013 р. № 23

Про приватизацію житла

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

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

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

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

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

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 січня 2013 р. № 24

Про приватизацію житла

Наймач гр. Савчук Михайло Петрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 91, 
квартира 2 , 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. Савчука Михайла Петровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 91, 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 
0-18 грн.

4. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Савчуком - 
Михайлом Петровичем 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 31 січня 2013 р. № 25

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лимаренко Євген Павлович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 81, 
квартира 164 , 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. Лимаренка Євгена Павловича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 81, квартира 164 . 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 
3-91 грн.

4. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лимаренком 
Євгеном Павловичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

фонду 
голови



і
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 лютого 2013 р. № 26

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лоза Василь Сергійович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок 9, 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. Лози Василя Сергійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Миру, 
будинок 9, квартира 11 , і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
власність.

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

3. 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 
3-84 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лозою Василем 
Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іиватизацп 
ювого фонду

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 лютого 2013 р. № 27

Про приватизацію житла

Наймач гр. Черниш Василь Григорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 87, квартира
32 , яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Черниша Василя Григоровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 87, квартира 32. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Черниша Василя Григоровича сплатити суму в розмірі 
7-38 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 № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Чернишом Василем 
Григоровичем 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 04 лютого 2013 р. № 28

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Швець Світлани Василівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, 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 № 1 від
21.01.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Швець Світлани Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 12, кімната № 6. 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 2-50 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Швець Світланою 
Василівною 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 08 лютого 2013 р. № 29

Про приватизацію житла

Наймач гр. Борисевич Тетяна Віталіївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 16, квартира 56, яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Борисевич Тетяни Віталіївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 16, квартира 56. і передати вказану квартиру в приватну 
власність. »

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

ради оформити свідоцтво про право власності на житло у десятиденний термін і 
посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 
0-05 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Борисевич 
Тетяною 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 08 лютого 2013 р. № 30

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мягка Раїса Петрівна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок 22, квартира 40, яка використовується 
ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мягкої Раїси Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Миру, 
будинок 22, квартира 40, і передати вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Мягку Раїсу Петрівну сплатити суму в розмірі 3-08 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. Мягкою Раїсою 
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 08 лютого 2013р. № 31

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Чебикіна Артема Альбертовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 629, 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 08.02.2013р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чебикіна Артема Альбертовича щодо 
приватизації жилого приміщення*у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 629, 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. Чебикіним 
Артемом Альбертовичем на участь його 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 08 лютого 2013 р. № 32

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Перетокіної Наталії Анатоліївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 16, 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 
№ 1 від 21.01.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Перетокіної Наталії Анатоліївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 16. 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 10-03 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Перетокіною 
Наталією Анатоліївною 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 08 лютого 2013 р. № 33

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Карасьової Світлани Олексіївни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку, за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 18, кімнати №№ 2, 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 прйміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 1 від 21.01.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Карасьової Світлани Олексіївни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 18, кімнати №№ 2, 3, і передати 
вказані жилі 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 3-55 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Карасьовою 
Світланою Олексіївною 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 08 лютого 2013 р. № 34

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Коржун Ганни Гнатівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 11, 
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 № 1 від
21.01.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Коржун Ганни Гнатівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 11, кімната № 5, 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. Коржун Ганну Гнатівну сплатити суму в розмірі 0-57 (нуль 
грн. 57 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. Коржун Ганною 
Гнатівною 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 19 лютого 2013 р. № 35

Про приватизацію житла

Наймач гр. Плахотник Валерій Леонідович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок 71, квартира
70, 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. Плахотника Валерія Леонідовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Добровольського, будинок 71, квартира 70, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Плахотника Валерія Леонідовича сплатити суму в розмірі 
2-50 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 № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Плахотнико'ім 
Валерієм Леонідовичем 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 19 лютого 2013 р. № 36

Про приватизацію житла

Наймач гр. Глушко Петро Якович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок 3, квартира 98, 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. Глушка Петра Яковича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Гірників, будинок 3, квартира 98 , 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 
5-90 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Глушком 
Петром Яковичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду 
заступник міського голови 
МП

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 19 лютого 2013 р. 

Про приватизацію житла

№ 37

Розглянувши заяву гр. Чорнобая Олега Петровича щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 15, 
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 
№ 2 від 08.02.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чорнобая Олега Петровича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в якцх він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 15, кімнати №№ 1, 2 , 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. Чорнобая Олега Петровича сплатити суму в розмірі 
1-87 (одна грн. 87 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. Чорнобаєм Олегом 
Петровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизаци 
итлового фонду 

ого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 лютого 2013 р. № 38

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пахолкова Руслана Володимировича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок 
№ 4. секція № 9. 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 № 1 від 21.01.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пахолкова Руслана Володимировича 
щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 9, кімнати №№ 3, 4. 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 0-11 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пахолковим 
Русланом 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 22 лютого 2013 р. № 39

Про приватизацію житла

Наймач гр. Фатко Леонід Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок 8, квартира 25. 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. Фатка Леоніда Олександровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Строни, будинок 8, квартира 25 , 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 
5-35 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Фатком 
Леонідом Олександровичем 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 22 лютого 2013 р. № 40

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Молнара Анатолія Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 4, 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 
№ 2 від 08.02.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Молнара Анатолія Миколайовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 4, кімната № 1. 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 10-77 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Молнаном 
Анатолієм 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 22 лютого 2013р. № 41

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Чумак Віти Вікторівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 431, 
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 08.02.2013р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чумак Віти Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 431. 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 5-29 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

7
Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 лютого 2013 р. № 42

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ященко Ірини Сергіївни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 4, 
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 
№ 2 від 08.02.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ященко Ірини Сергіївни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 4, кімнати №№ 5, 6, 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. Ященко Ірину Сергіївну сплатити суму в розмірі 
1-66 (одна грн. 66 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. Ященко Іриною 
Сергіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 березня 2013 р. № 43

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шевченка Миколи Івановича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 13, 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 
№ 3 від 01.03.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шевченка Миколи Івановича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4 , секція № 13, 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. Шевченка Миколу Івановича сплатити суму в розмірі 
0-04 (нуль грн. 04 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. Шевченком 
Миколою Івановичем 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 01 березня 2013 р. № 44

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Петрушки Альони Петрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 22, 
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 № 2 від
08.02.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити- прохання наймача гр. Петрушки Альони Петрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 22, 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 1-21 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Петрушкою 
Альоною Петрівною 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 01 березня 2013 р. № 45

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Петрушка Володимира Петровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 22. кімната № 0, 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 08.02.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити' прохання наймача гр. Петрушка Володимира Петровича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 22, кімната № 0, 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 2-42 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Петрушком 
Володимиром Петровичем 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 серпня 2015 р. № 8 - з

Про внесення змін до розпорядження 
органу приватизації

У зв’язку зі зміною у написанні прізвища гр. Петрушки Володимира 
Петровича на підставі заяви гр. Петрушки Володимира Петровича від 
12.08.2015:

1. Внести зміни до розпорядження органу приватизації державного 
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області від 
01 березня 2013 року № 45 шляхом внесення змін до свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно, виданого на підставі цього розпорядження, на 
житлову секцію № 22, к. 0 у будинку № ЗО по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово «Петрушко» замінити словом «Петрушка» відповідно.

Голова органу прива 
державного житлово Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 березня 2013р. № 46

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кривоноса Олександра Івановича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 536, 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 01.03.2013р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кривоноса Олександра Івановича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 536. 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 13-95 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кривоносом 
Олександром 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 07 березня 2013р. № 47

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лисяка Олександра Сергійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 143, 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 01.03.2013р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лисяка Олександра Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 143, 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 1-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Лисяком 
Олександром Сергійовичем 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 07 березня 2013 р. № 48

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Захарченка Володимира Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок 
№ ЗО, секція № 16, 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 01.03.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Захарченка Володимира Васильовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 16, 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 0-94 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Захарченком 
Володимиром 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 12 березня 2013р. № 49

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сіліної Вікторії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 631, 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 01.03.2013р. 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сіліної Вікторії Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 631. 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 1-48 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сіліною Вікторією 
Володимирівною на 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 12 березня 2013 р. № 50

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кандаєвої Лідії Василівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № З, 
кімнати №№ 1, 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 01.03.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кандаєвої Лідії Василівни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 3, кімнати №№ 1, 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. Кандаєву Лідію Василівну сплатити суму в розмірі 0-77 
(нуль грн. 77 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. Кандаєвою Лілією 
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизаци 
вого фонду 

голови
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 березня 2013 р. № 51

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Абрамової Ірини Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 16, 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 
№ 3 від 01.03.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

&

1. Задовольнити прохання наймача гр. Абрамової Ірини Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 16. кімната № 3. 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 4-67 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Абрамовою Іриною 
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[риватизацп 
фового фонду 
ого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 березня 2013 р. № 52

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шкатової Тамари Борисівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 5, 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 
№ 3 від 01.03.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити лрохання наймача гр. Шкатової Тамари Борисівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 5, кімната № 1, 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 належнйх 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-62 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шкатовою Тамарою 
Борисівною 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 березня 2013 р. № 53

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Болдирєвої Наташи Анатоліївни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 
№ 23, кімнати №№ 1, 2, 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 № 3 від 01.03.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольните прохання наймача гр. Болдирєвої Наташи Анатоліївни щодо 
приватизації жилих приміщень в гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 23, кімнати №№ 1, 2, 3, і
передати вказані жилі 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 10-22 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

тезації
фонду

:ови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 квітня 2013 р. № 54

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Балакіної Юлії Сергіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 5, 
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
29.03.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Балакіної Юлії Сергіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 5, 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 2-26 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Балакіною Юлією 
Сергіївною 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 квітня 2013 р. № 55

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горлова Максима Валерійовича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 15, 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 29.03.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горлова Максима Валерійовича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 15, кімнати №№ 3, 4, 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 0-01 грн.

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

жтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

'''у'- *  !

їаюргану приватизації

Ю.М.Муха
о житлового фонду

о голови

З 8 8



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
\

Від 05 квітня 2013 р. № 56

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кушніренко Галини Станіславівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 313. 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 29.03.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр, Кушніренко Галини Станіславівни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 313. 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. Кушніренко 
Галиною Станіславівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

риватизацп 
ового фонду 
о голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 квітня 2013 р. № 57

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кандаєвої Євгенії Юріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № З, 
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
29.03.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кандаєвої Євгенії Юріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 3, 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 1-02 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кандаєвою 
Євгенією 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 11 квітня 2013 р. № 58

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Григоренко Тетяни Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 532, 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 29.03.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Григоренко Тетяни Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 532. 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 6-35 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Григоренко 
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 11 квітня 2013 р. № 59

Про приватизацію житла

Наймач гр. Цомпель Дмитро Дмитрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 17/10, квартира 39, 
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Цомпеля Дмитра Дмитровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 17/10, квартира 39. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

ради оформити свідоцтво про право власності на житло у десятиденний термін і 
посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 
0-11 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Цомпелем 
Дмитром Дмитровичем 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 11 квітня 2013 р. № 60

Про приватизацію житла

Наймач гр. Шаповалова Олександра Яківна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок 9, квартира 9, 
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. Шаповалової Олександри Яківни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Молодіжна, будинок 9, квартира 9. 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 
1-73 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шаповаловою 
Олександрою Яківною 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 11 квітня 2013 р. № 61

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Селезньової Ніни Григорівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 738, 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 29.03.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Селезньової Ніни Григорівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 738. 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. Селезньовою 
Ніною Григорівною 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 11 квітня 2013 р. № 62

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Палій Світлани Юріїв ми щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 5, 
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 № 4 від
29.03.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Палій Світлани Юріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 5, 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 2-26 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Палій Світланою 
Юріївною 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 11 квітня 2013 р. № 63

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Швиденко Олени Жанівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 919, 
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 29.03.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гп. Швиденко Олени Жанівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 919. 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 5-31 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Швиденко Оленою 
Жанівною 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 їпл/ібкЖ  2013 р. № 6 4

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гуржія Олександра Леонідовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 607. 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 24.04.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гуржія Олександра Леонідовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 607. 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. Гуржієм 
Олександром Леонідовичем 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 07 т к х хЬ и л  <71)7 Ь № £5

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Макаренка Володимира Івановича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 514, 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 24.04.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Макаренка Володимира Івановича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3. кімната № 514. 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 2-56 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Макаренком 
Володимиром 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 04 м М ш к  2013 р. № 66

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ковтуна Миколи Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 24, 
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 № 5 від
24.04.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ковтуна Миколи Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 24, кімната № 6, 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 2-28 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ковтуном 
Миколою Івановичем 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 РУ Г пш б кхі 2013 р. №  6 4

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ткачука Тараса Степановича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 82Г 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 24.04.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткачука Тараса Степановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 821. 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 1-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ткачуком Тарасом 
Степановичем 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 оч пиьа&ил м п № 68

Про приватизацію житла

Наймач гр. Зіман Марина Анатоліївна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок 42, квартира 94, 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. Зіман Марини Анатоліївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Конституції, будинок 42, квартира 94, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Зіман Марину Анатоліївну сплатити суму в розмірі 
0-07 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. Зіман Мариною 
Анатоліївною 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 07 ГШхЬмЛ___ № 09

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Селезньової Вікторії Іванівни (за неповнолітніх дітей)
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 3, кімната № 512, 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 24.04.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Селезньової Вікторії Іванівни (за
неповнолітніх дітей) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 512, 
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 5-29 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Селезньовою 
Вікторією Іванівною (за неповнолітніх дітей! на участь її у витратах на 
обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Приватизації

'у
>Кбго голови

>вого фонду
Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 0¥ Ш ХХ& Ш __ Ш Ь ___  № 1 0

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Загорулька Олексія Олексійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 214, 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 24.04.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Загорулька Олексія Олексійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 214. 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. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Загорульком 
Олексієм Олексійовичем 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 04 Ш Х Х 'в ш №

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кондратенко Віра Василівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок 27, квартира 112, 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. Кондратенко Віри Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Миру, 
будинок 27, квартира 112, 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 
11-43 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кондратенко 
Вірою 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 08 травня 2013 р. № 72

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Озюменко Ганни Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 341, 
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 24.04.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Озюменко Ганни Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 341. 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 9-07 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Озюменко Ганною 
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 08 травня 2013 р. № 73

Про приватизацію житла

Наймач гр. Курган Ганна Андріївна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 68, квартира 111, 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. Курган Ганни Андріївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 68, квартира 111, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Курган Ганну Андріївну сплатити суму в розмірі 0-11 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. Курган Ганною 
Андріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

8 8 8

приватизації 
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 травня 2013 р. № 75

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Захарової Раїси Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, 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 
№ 5 від 24.04.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Захарової Раїси Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, 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 2-47 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Захаровою Раїсою 
Олександрівною 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 15 травня 2013 р. № 76

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Івко Юлії Володимирівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 443, 
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 24.04.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Івко Юлії Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 443. 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 5-29 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Івко Юлією 
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 15 травня 2013 р. № 77

Про приватизацію житла

Наймач гр. Михайлик Інна Михайлівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок 55, квартира 5, 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. Михайлик Інни Михайлівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок 55, квартира 5, і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову 
власність.

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

3. 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 
5-89 грн.

4. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Михайлик Інною 
Михайлівною 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 15 травня 2013 р. № 78

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Тищенко Олени Карлівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 820, 
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 24.04.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тищенко Олени Карлівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 820, 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 6-37 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Тищенко Оленою 
Карлівною 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 17 травня 2013 р. № 79

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Петуніної Ліани Миколаївни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 15,
кімнати №№ 3, 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 
№ 5 від 24.04.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Петуніної Ліани Миколаївни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 15, кімнати №№ 3, 4, 5, і
передати вказані жилі 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 3-89 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизаци 
ового фонду 
го голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 травня 2013 р. № 80

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Базарної Катерини Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 24, 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 
№ 5 від 24.04.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Базарної Катерини Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 24, кімната № 2, 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 3-63 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Базарною 
Катериною 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 17 травня 2013 р. № 81

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Турової Світлани Геннадіївни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 20, кімнати №№ 3, 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 № 5 від 24.04.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Турової Світлани Геннадіївни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 20, кімнати №№ 3, 4, 5. і
передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Турову Світлану Геннадіївну сплатити суму в розмірі 
0-46 (нуль грн. 46 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. Туровою 
Світланою Геннадіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

^==|??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 травня 2013 р. № 82

Про приватизацію житла

Наймач гр. Позігун Олександр Олексійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 21, квартира
№ 32, 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. Позігуна Олександра Олексійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Космонавтів, будинок № 21, квартира № 32. і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. 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 
6-98 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Позігуном 
Олександром Олексійовичем 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 20 травня 2013 р. № 83

Про приватизацію житла

Наймач гр. Легейда Надія Юріївна надав заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок 27, квартира 45, 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. Легейди Надії Юріївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Гірників, будинок 27, квартира 45, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Легейду Надію Юріївну сплатити суму в розмірі 3-13 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 № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Легейдою Надією 
Юріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
ого фонду 
голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 травня 2013 р. № 84

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Климко Зінаїди Юхимівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 132., 
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 29.05.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Климко Зінаїди Юхимівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 132 і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. 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.

3. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Климко Зінаїдою 
Юхимівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизаци 
ого фонду 
голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 червня 2013 р. № 85

Про приватизацію житла

Наймач гр. Прядко Григорій Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 54, квартира 
№ 222, 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. Прядка Григорія Анатолійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Леніна, будинок № 54, квартира № 222, 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 
12-11 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний строк укласти договір з гр. Прядком „ 
Григорієм Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



О
Л

Ь
с

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 червня 2013 р. № 86

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Скомороха Володимира Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 3, кімната № 827, 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 29.05.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Скомороха Володимира 
Олександровича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 827. 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 9-05 грн.

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

ітроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
ового фонду 
го голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 червня 2013 р. № 87

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Іванової Тетяни Валеріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 402, 
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 29.05.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Іванової Тетяни Валеріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 402, 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. Івановою Тетяною 
Валеріївною 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 14 червня 2013 р. № 88

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шульги Олександра Васильовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 609, 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 29.05.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання' наймача гр. Шульги Олександра Васильовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 609. 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 2-56 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шульгою 
Олександром 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 14 червня 2013 р. № 89

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Рощенко Ольги Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 23, 
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 № 6 від
29.05.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Рощенко Ольги Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 23, кімната № 2, 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 4-76 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

«ватизаци 
ового фонду

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 червня 2013 р. № 90

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Павлової Тетяни Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 23, 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 
№ 6 від 29.05.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Павлової Тетяни Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 23, кімната № 6, 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 0-91 грн.

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

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 червня 2013 р. № 92

Про приватизацію житла

Наймач гр. Федоза Тетяна Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок № 31, квартира 
№ 69, 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. Федози Тетяни Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Гірників, будинок № 31, квартира № 69. 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 
1-20 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[риватизації 
вого фонду

голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 14 червня 2013 р. № 93

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горбаня Петра Григоровича щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 13, 
кімнати №№ 2, 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 
№ 6 від 29.05.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити, прохання наймача гр. Горбаня Петра Григоровича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 13, кімнати №№ 2, 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. Горбаня Петра Григоровича сплатити суму в розмірі 
1-19 (одна грн. 19 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. Горбанем Петром 
Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

іям цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



т
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 червня 2013 р. № 94

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Донець Олени Геннадіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 21, 
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
29.05.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Донець Олени Геннадіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 21, кімната № 3, 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 4-77 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Донець Оленою 
Геннадіївною 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 27 червня 2013 р. № 96

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Курмана Віталія Володимировича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 1, 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 
№ 7 від 21.06.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Курмана Віталія Володимировича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 1, 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 2-04 грн.

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

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 червня 2013 р. № 97

Про приватизацію житла

Наймач гр. Сушина Ірина Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 5, квартира 
№ 157, 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. Сушиної Ірини Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. 
Портова, будинок № 5, квартира № 157. 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 
11-29 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сушиною 
Іриною 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 27 червня 2013 р. № 98

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шевчука Миколи Степановича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 22, 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 21.06.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шевчука Миколи Степановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 22, 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 2-66 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шевчуком Миколою 
Степановичем 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 27 червня 2013 р. № 99

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Остапенка Анатолія Олексійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 717, 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 21.06.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання. наймача гр. Остапенка Анатолія Олексійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 717. 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. Остапенком 
Анатолієм Олексійовичем 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 27 червня 2013 р. № 100

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Льовіна Вадима Анатолійовича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 
№ 7, 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 
№ 7 від 21.06.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Льовіна Вадима Анатолійовича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 7, 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. Льовіна Вадима Анатолійовича сплатити суму в розмірі 
0-21 (нуль грн. 21 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. Льовіним Вадимом 
Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
|вого фонду 
о голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 червня 2013 р. № 101

Про приватизацію житла

Наймач гр. Барабаш Євгеній Сергійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок 3, квартира 45, яка 
використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Барабаша Євгенія Сергійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Гірників, будинок 3, квартира 45. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Барабаша Євгенія Сергійовича сплатити суму в розмірі 
2-45 гри. (дві грн. 45 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 розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Барабаниш 
Євгенієм Сергійовичем 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 27 червня 2013 р. № 102

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гавриленко Валентини Григорівни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція 
№ 21, кімнати №№ 1, 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 
№ 7 від 21.06.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гавриленко Валентини Григорівни
щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 21, кімнати №№ 1, 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. Гавриленко Валентину Григорівну сплатити суму в розмірі 
1-02 (одна грн. 02 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. Гавриленко 
Валентиною Григорівною 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 27 червня 2013 р. № Ю З

Про приватизацію житла

Наймач гр. Фоміна Вікторія Леонідівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 77, 
квартира № 81, яка використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Фоміної Вікторії Леонідівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 77, квартира № 81, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Фоміну Вікторію Леонідівну сплатити суму в розмірі 
3-58 гри. (три грн. 58 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 розпорядження.

5. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Фоміною Вікторією 
Леонідівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[риватизацп 
ілового фонду 
Ьго голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 липня 2013 р. № 104

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кириченко Віктор Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 7, квартира № 95,
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кириченка Віктора Володимировича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Портова, будинок № 7, квартира № 95, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Кириченка Віктора Володимировича сплатити суму в 
розмірі 2-88 гри. (дві грн. 88 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 розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кириченком 
Віктором Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

6. 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 05 липня 2013 р. № 105

Про приватизацію житла

Наймач гр. Вініченко Василь Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 55, квартира № 58, 
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Вініченка Василя Вікторовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок № 55, квартира № 58, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Вініченка Василя Вікторовича сплатити суму в розмірі 
5-58 гри. (п’ять грн. 58 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 розпорядження.

5. КЖЕП № 3 у десятиденний строк укласти договір з гр. Вініченком Василем 
Вікторовичем 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 05 липня 2013 р. № 106

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Білоцерківець Ганни Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 527, 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 21.06.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Білоцерківець Ганни Василівни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 527, 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 5-31 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Білоцерківець 
Ганною Василівною 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

Віл 05 липня 2013 р. № 107

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Глушкової Тетяни Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
-У» 13. 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 
№ 7 від 21.06.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Глушкової Тетяни Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 13, 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 5-12 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Глушковою 
Тетяною Василівною 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 липня 2013 р. № 108

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Комісарової Ганни Георгіївни щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімнати 
№№ 237, 239, 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
21.06.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Комісарової Ганни Георгіївни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімнати №№ 237, 239 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. Комісарову Ганну Георгіївну сплатити суму в розмірі 
1-82 (одна грн. 82 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. Комісаровою 
Ганною Георгіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

олова органу приватизації 
ерр$д|в^рго житлового фонду 
ІС'|ІЙ $|:]С мірвїсого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 серпня 2013 р. № 110

Про приватизацію житла

Наймач гр. Снісар Валентина Вікторівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 5, квартира № 6, 
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Снісар Валентини Вікторівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Молодіжна, будинок № 5, квартира № 6. і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Снісар Валентину Вікторівну сплатити суму в розмірі 
3-87 грн. (три грн. 87 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Снісар Валентиною.. 
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 07 серпня 2013 р. № 111

Про приватизацію житла

Наймач гр. Моргун Любов Василівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 81, квартира № 62 ,
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Моргун Любові Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 81, квартира № 62, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Моргун Любов Василівну сплатити суму в розмірі 1-66 гри. 
(одна грн. 66 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 5 у десятиденний строк укласти договір з гр. Моргун Любов’ю 
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

риватизацп 
лового фонду 
ого голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 серпня 2013 р. № 112

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ясинкевич Ірина Анатоліївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок № ЗІ, квартира № 15,
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ясинкевич Ірини Анатоліївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Гірників, будинок № 31, квартира № 15. і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Ясинкевич Ірину Анатоліївну сплатити суму в розмірі 5-70 
гри. (п’ять 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Ясинкевич Іриною Анатоліївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
вого фонду 
о голови
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 серпня 2013 р. № 113

Про приватизацію житла

Наймач гр. Рубель Олександр Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: пров. Молодіжний, будинок № 42, 
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. Рубеля Олександра Вікторовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
пров. Молодіжний, будинок № 42, 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 і посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-17 грн.

4. КЖЕП № 1 укласти договір з гр. Рубелем Олександром Вікторовичем 
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 21 серпня 2013 р. № 114

Про приватизацію житла

Наймач гр. Богданова Надія Карлівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: Вул. Леніна, будинок 86, 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. Богданової Надії Карлівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок 86, квартира 57, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Богданову Надію Карлівну сплатити суму в розмірі 
3-62 грн. (три грн. 62 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Богдановою Надією Карлівною на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
тлового фонду 
кого голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 серпня 2013 р. № 115

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кучеренко Лариси Володимирівни (за неповнолітніх 
дітей) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: 
вул. Портова, будинок № 3, кімната № 236, 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 21.08.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кучеренко Лариси Володимирівни (за
неповнолітніх дітей) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 236, 
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 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 укласти договір з гр. Кучеренко Ларисою Володимирівною 
(за неповнолітніх дітей) на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

'онтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ітлового фонду 
.кого голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 серпня 2013 р. № 116

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гузя Олега Олександровича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 418, 
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 21.08.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання - наймача гр. Гузя Олега Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 418. 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 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 0-50 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Гузем Олегом Олександровичем 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 23 серпня 2013 р. № 117

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Заїкіна Олександра Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 102, 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 21.08.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Заїкіна Олександра Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 102, 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 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 1-46 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Заїкіним Олександром Вікторовичем 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 27 серпня 2013 р. № 118

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Селянкіна Андрія Валентиновича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 811, 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 21.08.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Селянкіна Андрія Валентиновича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходяться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 811 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. Селянкіна Андрія Валентиновича сплатити суму в розмірі 
2-50 грн. (дві грн. 50 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п:' 1 
цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Селянкіним Андрієм Валентиновичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизаци 
брого фонду 

ькрго голови

її/



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 вересня 2013 р. № 119

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Давлетенка Романа Ігоровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 233, 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 13.09.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Давлетенка Романа Ігоровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 233, 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Давлетенком Романом Ігоровичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

риватизацп 
ового фонду 
го голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 вересня 2013 р. № 121

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Павленка Андрія Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 13, 
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
13.09.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Павленка Андрія Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 13, кімната № 2, 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 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 6-44 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Павленком Андрієм 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

'  О І
:ЬКОГО ГОЛОВИ

[риватизаци 
[лового фонду

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 16 вересня 2013 р. № 122

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Малишевої Ірини Анатоліївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, 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 13.09.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

І»

1. Задовольнити прохання наймача гр. Малишевої Ірини Анатоліївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 13, кімната № 3, 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 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 4-40 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Малишевою Іриною 
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



V
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 вересня 2013 р. № 123

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Баранюк Валентини Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 227, 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 
гуртожиткам у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 13.09.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Баранюк Валентини Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 227, 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Баранюк Валентиною 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 16 вересня 2013 р. № 124

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Паніної Валентини Іллівни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 7, 
кімнати №№ 0, 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 
№ 9 від 13.09.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Паніної Валентини Іллівни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 7, кімнати №№ 0, 1, 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. Паніну Валентину Іллівну сплатити суму в розмірі 5-34 
(п’ять грн. 34 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
цього розпорядження.

5. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Паніною 
Валентиною Іллівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

ітроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 вересня 2013 р. № 125

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Князевої Ніни Яківни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 605, 
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 13.09.2013 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Князевої Ніни Яківни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 605, 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Князевою Ніною Яківною на участь її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. 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 17 вересня 2013 р. № 126

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Трунова Юрія Миколайовича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 9, 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 
№ 9 від 13.09.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Трунова Юрія Миколайовича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 9, кімнати №№ 1, 2, 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. Трунова Юрія Миколайовича сплатити суму в розмірі 
2-06 (дві грн. 06 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
цього розпорядження.

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

а собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 вересня 2013 р. № 127

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Таран Катерини Віталіївни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, 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 
№ 9 від 13.09.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

і»

1. Задовольнити прохання наймача гр. Таран Катерини Віталіївни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 6, кімнати №№ 3, 4, і передати 
вказані жилі 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилш 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-99 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Таран Катеринок 
Віталіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Мух



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 вересня 2013 р. № 128

Про приватизацію житла

Наймач гр. Сіренко Валентина Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 62, квартира № 97, 
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сіренко Валентини Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок № 62, квартира № 97, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Сіренко Валентину Миколаївну сплатити суму в розмірі 
4-18 грн. (чотири грн. 18 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Сіренко Валентиною Миколаївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

області.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО вересня 2013 р. № 129

Про приватизацію житла

Наймач гр. Чуйко Сергій Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 5, квартира 
№ 171, 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. Чуйка Сергія Миколайовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Портова, 
будинок № 5, квартира № 171, 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 і посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 7-52 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Чуйком Сергієм Миколайовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
ового фонду 
то голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 жовтня 2013 р. № 130

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бартусевич Марія Іванівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 20, квартира 
№ 51, 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. Бартусевич Марії Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, 
будинок № 20, квартира № 51. і передати вказану квартиру в приватну спільну 
часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-63 грн.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Бартусевич Марією Іванівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

7/
Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 жовтня 2013 р. № 131

Про приватизацію житла

Наймач гр. Іванов Володимир Станіславович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 23, 
квартира № 5, 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. Іванова Володимира Станіславовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 23, квартира № 5. і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Іванова Володимира Станіславовича сплатити суму в 
розмірі 0-16 гри. (нуль грн. 16 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖ ЕП № 2 укласти договір з гр. Івановим Володимиром Станіславовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови 
МП

Д.Г. Биков



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2013 р. № 132

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Серова Руслана Станіславовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 21, 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 
№ Ю від 14Л0.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сєрова Руслана Станіславовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 21, кімната № 5. 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 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 6-02 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Сєровим Русланом 
Станіславовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Д.Г. Биков



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2013 р. № 133

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бойка Валерія Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 2, 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 
№ 10 від 14.10.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бойка Валерія Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 2 , кімната № 5, 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 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 2-09 грн.

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



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2013 р. № 134

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Остапець Галини Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 321. 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 14Л0.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Остапець Галини Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 321. 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Остапець Галиною Миколаївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Д.Г. Биков



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 жовтня 2013 р. № 135

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Савчика Вацлава Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 816, 
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 14Л0.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Савчика Вацлава Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 816, 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Савчиком Вацлавом Івановичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

:ик міського голови Д.Г. Биков



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 жовтня 2013 р. № 136

Про приватизацію житла

Наймач гр. Овчар Світлана Анатоліївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 78, квартира № 39. 
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. Овчар Світлани Анатоліївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок № 78, квартира № 39, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Овчар Світлану Анатоліївну сплатити суму в розмір 
2-11 грн. (дві грн. 11 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахуної 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської місько 
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. ' 
розпорядження.

5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Овчар Світланою Анатоліївною на участі
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

МІСЬКОГО г о л о в и



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 16 жовтня 2013 р. № 137

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Россомахи Ірини Сергіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 303. 
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 14.10.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Россомахи Ірини Сергіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 303. 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Россомахою Іриною Сергіївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

:ик міського голови Д.Г. Биков



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 жовтня 2013 р. № 138

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кондратьєва Лариса Курбанівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 73, 
квартира № 120, 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. Кондратьєвої Лариси Курбанівни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 73, квартира № 120, 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 і посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-21 грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Кондратьєвою Ларисою Курбанівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ник міського голови Д.Г. Биков



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2013 р. № 139

Про приватизацію житла

Наймач гр. Салімон Михайло Павлович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок № 14, квартира 
№  21, 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 Михайла Павловича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Конституції, будинок № 14, квартира № 2 1 ,  і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Салімона Михайла Павловича сплатити суму в розмірі 
1-26 гри. (одна грн. 26 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Салімоном Михайлом Павловичем 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 28 жовтня 2013 р. № 140

Про приватизацію житла

Наймач гр. Фігура Катерина Дмитрівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 85, 
квартира № 64, 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. Фігури Катерини Дмитрівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 85, квартира № 64, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Фігуру Катерину Дмитрівну сплатити суму в розмірі 
0-45 гри. (нуль грн. 45 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Фігурою Катериною Дмитрівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
вого фонду 
о голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 жовтня 2013 р. № 141

Про приватизацію житла

Наймач гр. Черниця Галина Іванівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 75, 
квартира № 14, 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. Черниці Галини Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 75, квартира № 14, 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 і посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-27 грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Черницею Галиною Іванівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
ого фонду 
голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 листопада 2013 р. № 142

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Раховської Світлани Данилівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 25, кімната № Г 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 06Л 1.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Раховської Світлани Данилівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 25, 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 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. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Раховською 
Світланою Данилівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

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 07 листопада 2013 р. № 143

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Жмайло Вікторії Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 9, 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 06.11.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Жмайло Вікторії Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 9, 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у ц. 1 
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-86 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Жмайло Вікторією 
Олександрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова 
держави 
заступ 
МП

иватизацп 
о фонду 

ви



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 листопада 2013 р. № 144

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Задорожнюк Валентини Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 14, 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 № 11 від 06Л1.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Задорожнюк Валентини Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 14, кімната № 6, 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 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 2-46 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Задорожнюк 
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 12 листопада 2013 р. № 145

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ковтун Любові Анатоліївни щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 22,
кімнати №№ 2, 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 
№ 11 від 06.11.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ковтун Любові Анатоліївни щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 22, кімнати №№ 2, 3, і передати 
вказані жилі 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 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 3-68 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ковтун Любов’ю 
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 листопада 2013 р. № 146

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Янченка Лева Сергійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 913, 
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 06Л 1.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Янченка Лева Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 913. 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Янченком Левом Сергійовичем 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 18 листопада 2013 р. № 147

Про приватизацію житла

Наймач гр. Савицький Вадим Пилипович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок 5, квартира 53. яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Савицького Вадима Пилиповича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Портова, будинок 5, квартира 53. 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 і посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-48 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Савицьким 
Вадимом Пилиповичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
ового фонду 
го голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 листопада 2013 р. № 148

Про приватизацію житла

Наймач гр. Малиця Віталій Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок ДЬ 77, 
квартира № 10, яка використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Малиці Віталія Вікторовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 77, квартира № 10, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Малицю Віталія Вікторовича сплатити суму в розмірі 
4-10 гри. (чотири грн. 10 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Малицею Віталієм Вікторовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
ового фонду 
го голови Ю.М.Муха



_

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 листопада 2013 р. № 149

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кравченко Надія Вікторівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 71, 
квартира № 28, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кравченко Надії Вікторівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 71, квартира № 28, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Кравченко Надію Вікторівну сплатити суму в розмірі 
4-10 грн. (чотири грн. 10 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 .. 
розпорядження.

5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Кравченко Надією Вікторівною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
тлового фонду 
кого голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 листопада 2013 р. № 150

Про приватизацію житла

Наймач гр. Курдюмова Тетяна Анатоліївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок № 7, квартира
№4 8 , 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. Курдюмової Тетяни Анатоліївни
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Гірників, будинок № 7, квартира № 48, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-90 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Курдюмовою Тетяною Анатоліївною 
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 22 листопада 2013 р. № 151

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дерій Сергій Михайлович (за неповнолітню дочку Дерій Анну 
Сергіївну) надав заяву на приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. 
Першопрохілиіів, будинок № 5, квартира № 155, 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. Дерія Сергія Михайловича (за 
неповнолітню дочку Дерій Анну Сергіївну) щодо приватизації квартири, в якій він 
мешкає, що знаходиться за адресою вул. Першопрохідців, будинок № 5, квартира 
№ 155. і передати вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Дерія Сергія Михайловича (за неповнолітню дочку Дерій
Анну Сергіївну) сплатити суму в розмірі 5-20 грн. (п’ять грн. 20 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. -1 
розпорядження.

5. ПП «Джойн-Плюс» укласти договір з гр. Дерієм Сергієм Михайловичем 
(за неповнолітню дочку Дерій Анну Сергіївну) 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 04 грудня 2013 р. № 152

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дудки Ніни Василівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 915, 
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 04Л2.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дудки Ніни Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 915, 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дудкою Ніною Василівною 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 04 грудня 2013 р. № 153

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Качан Валентини Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 2, 
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 № 12 від 
04Л2.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Качан Валентини Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 2, 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п.Л 
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-37 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Качан Валентиною 
Іванівною_ на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

нтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
ового фонду 

ого голови Ю.М.Муха



і
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 грудня 2013 р. № 154

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Юткіної Тетяни Миколаївни (за неповнолітніх дітей)
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 3, кімната № 603, 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 04Л2.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Юткіної Тетяни Миколаївни (за 
неповнолітніх дітей) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, В ЯКОМ} 

він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 603. 
і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну частков\ 
власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської місько 
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. ' 
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилиз 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-32 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Юткіною Тетяною Миколаївною (з; 
неповнолітніх дітей) на участь її у витратах на обслуговування та ремон 
гуртожитку.

іь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
ітлового фонду 
.кого голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 грудня 2013 р. № 155

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Попіла Юрія Миколайовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, 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 № 12 від 
04Л2.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

-
1. Задовольнити прохання наймача гр. Попіла Юрія Миколайовича щодо 

приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, 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 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 1-37 грн.

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



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 грудня 2013 р. № 156

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Калмикової Лариси Свгеніївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 831, 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 04Л2.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Калмикової Лариси Свгеніївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 831, 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Калмиковою Ларисою Євгеніївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

атизацн 
о фонду 
лови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 грудня 2013 р. № 157

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мусіка Дмитра Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 118, 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 04.12.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мусіка Дмитра Миколайовича щодо. и
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 118, 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Мусіком Дмитром Миколайовичем 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 17 грудня 2013 р. № 158

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Максимовича Миколи Федоровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 210, 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 04Л2.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Максимовича Миколи Федоровича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 210. 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Максимовичем Миколою Федоровичем 
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 17 грудня 2013 р. № 159

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Богомаза Володимира Григоровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 921, 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 04Л2.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Богомаза Володимира Григоровича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 921. 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Богомазом Володимиром Григоровичем 
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 17 грудня 2013 р. № 160

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ляшенко Тетяни Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 339, 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 04Л2.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ляшенко Тетяни Володимирівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 339. 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 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 2-23 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ляшенко Тетяною Володимирівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
тлового фонду 
кого голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 грудня 2013 р. № 161

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Черевко Світлани Анатоліївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 22, 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 
№ 12 від 04.12.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Черевко Світлани Анатоліївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 22, кімната № 7, 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 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 6-47 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Черевко Світланою 
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

троль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
вого фонду 
о голови
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 грудня 2013 р. № 162

Про приватизацію житла

Наймач гр. Свдокимова Ірина Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 65, квартира № 52,
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Євдокимової Ірини Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок № 65, квартира № 52, і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Свдокимову Ірину Миколаївну сплатити суму в розмірі 
5-58 грн. (п’ять грн. 58 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Євдокимовою Іриною 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 18 грудня 2013 р. № 163

Про приватизацію житла

Наймач гр. Тимошенко Світлана Олександрівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 24, квартира № 39. 
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тимошенко Світлани Олександрівни
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок № 24, квартира № 39. і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Тимошенко Світлану Олександрівну сплатити суму в 
розмірі 4-12 грн. (чотири грн. 12 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Тимошенко Світланою Олександрівною
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 грудня 2013 р. № 165

Про приватизацію житла

Наймач гр. Романенко Наталя Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 16, 
квартира № 27, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Романенко Наталі Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Добровольського, будинок № 16, квартира № 27, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Романенко Наталю Миколаївну сплатити суму в розмірі 
3-00 грн. (три грн. 00 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Романенко Наталею 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 18 грудня 2013 р. № 164

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мурчкова Наталія Миколаївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 86, квартира № 79. 
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. Мурчкової Наталії Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
вул. Леніна, будинок № 86, квартира № 79. і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Мурчкову Наталію Миколаївну сплатити суму в розмірі 
3-67 гри. (три грн. 67 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Мурчковою Наталією 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 19 грудня 2013 р. № 166

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дзюба Кристина Анатоліївна (за опікуваного Кривоблоцького 
Тимура Анатолійовича) надав заяву на приватизацію квартири, що знаходиться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № 55, квартира № 10, яка використовується ним на 
умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дзюби Кристини Анатоліївни (за 
опікуваного Кривоблоцького Тимура Анатолійовича) щодо приватизації 
квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна, будинок № 55, 
квартира № 10. і передати вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Дзюбу Кристину Анатоліївну (за опікуваного 
Кривоблоцького Тимура Анатолійовича) сплатити суму в розмірі 3-15 грн. (три 
грн. 15 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 оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п.„ 1 
розпорядження.

5. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Дзюбою Кристиною Анатоліївною (за 
опікуваного Кривоблоцького Тимура Анатолійовича) на участь її у витратах на 
обслуговування та ремонт будинку.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 грудня 2013 р. № 167

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Махненка Максима Валерійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 310, 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 № 13 від 27.12.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Махненка Максима Валерійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 310. 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 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Махненком Максимом Валерійовичем 
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 ЗО грудня 2013 р. № 168

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Барсука Олександра Петровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 939, 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 № 13 від 27.12.2013 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Барсука Олександра Петровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 939. 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 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 2-27 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Барсуком Олександром Петровичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

приватизації 
тлового фонду 
кого голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО грудня 2013 р. № 169

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Могилата Олексія Вікторовича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція 
№ 17, кімнати №№ 2, 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 
№ 13 від 27Л2.2013 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Могилата Олексія Вікторовича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за 
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 17, кімнати №№ 2, 6, 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 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 0-03 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Могилатом 
Олексієм Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремоні 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

■тизацп 
фонду 

голови Ю.М.Мух;



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 січня 2013 р. № 1 - з

Про внесення змін до дублікату 
свідоцтва про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. Лобачєва Віктора 
Федоровича на підставі заяви гр. Арцюшевської Ірини Вікторівни від 
22.01.2013:

1. Внести зміни до дублікату свідоцтва про право власності на житло, 
виданого органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 02 вересня 1997 
року № 2090 на квартиру № 11 у будинку № 52 по провулку Молодіжний у 
місті Комсомольську Полтавської області, а саме: 

слово “Лобачеву” замінити словом “Лобачєву”.

Голова органу привати 
державного житлового Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 лютого 2013 року №2-з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із необхідністю доповнення даних щодо житлової площі, на 
підставі заяви гр. Мельничука Сергія Валерійовича від 21.02.2013:

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 02 січня 2013 року № З 
на кімнату № 4 у секції № 17 у будинку № 4 по вул. Молодіжна у 
м. КомсомольськуДІолтавської області, а саме:

1.1. Опис об’єкта після цифр та слів «1,28 кв.м» доповнити словами та 
цифрами «усього житлова площа складає 59,71 кв. м.».

Голова органу приватна 
державного житлового 
Комсомольської місько' Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від £6  лютого 2013 р. № Яг

Про внесення змін до 
приватизаційних документів

На виконання ухвал Апеляційного суду Полтавської області від 18 січня 2011 
року, 01 лйстопада 2012 року, враховуючи заяву гр. Задої Наталі Борисівни від 12 
лютого 2013 року:

1. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затверджений 
розпорядженням органу приватизації державного житлового фонду 
Комсомольської міської ради від 02 лютого 1999 року № 138 викласти в новій 
редакції, (додається).

2. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради в десятиденний термін з дня отримання оригінала свідоцтва про право 
власності на житло, розташоване за адресою: вулиця Леніна, будинок № 22, 
квартира № 60, внести до нього такі зміни:

2.1. Включити у коло власників квартири № 60 по вул. Леніна, 22 гр. Задою 
Наталю Борисівну із часткою “1/3”.

2.2. У свідоцтві частки “1/2” замінити частками “1/3”.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 березня 2013 р. № 4 - 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 та ім’я гр.гр. Васильовичу Адольфу Івановичу, 
Васильович Октябріні Степанівні на підставі заяви гр. Васильовича Адольфа 
Івановича від 27.03.2013:

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 24 квітня 1993 року 
№ 119 на квартиру № 2 у будинку № 45 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

1.1. Слова «Васильовичу» та «Васильович Октябрині» замінити словами 
«Васильовичу» та «Васильович Октябріні» відповідно.

1.2. Доповнити частками власності “1/2 ч.” Васильовичу Адольфу 
Івановичу 1/2 ч. та членам його сім’ї Васильович Октябріні Степанівні 1/2 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 05 квітня 2013 р. № 5 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. Тигіни Валентини 
Дмитрівни на підставі заяви гр. Тигіни Валентини Дмитрівни від 04.04.2013:

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 07 квітня 1995 року 
№ 357 на квартиру № 210 у будинку № 41 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме: 

слово “Тигині” замінити словом “Тигіні”.

*

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від о і  т ш б и л , № 6 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні імені гр. Лизогуб Наталії Анатоліївни на 
підставі заяви гр. Лизогуба Віктора Володимировича від 25.04.2013:

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 05 серпня 2004 року 
№ 322 на квартиру № 95 у будинку № 79 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме: 

слово “Наталі” замінити словом “Наталії”.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2013 р. № 7 - з

Про внесення змін до дублікату 
свідоцтва про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. Постольника Валерія 
Івановича на підставі заяви гр. Постольника Валерія Івановича від 27.05.2013:

1. Внести зміни до дублікату свідоцтва про право власності на житло, 
виданого органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 29 листопада 
2002 року № 553 на квартиру № 50 у будинку № 54 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово “Постольнік” замінити словом “Постольник”.

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 травня 2013 р. № 8 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні ім’я та по батькові гр. Русакової Замзамії 
Шаріфулівни на підставі заяви гр. Русакової Замзамії Шаріфулівни від 
31.05.2013:

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 19 серпня 1993 року 
№ 824 на квартиру № 95 у будинку № 94 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слова “Замзалії Шаріфуллівні” замінити словами “Замзамії Шаріфулівні”.

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 червня 2013 року № 9 - 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 гр. Юрченко-Любові Іванівни від 18.06.2013:

Ц Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області згідно з розпорядженням від ЗО грудня 1993 року № 1868 на 
квартиру № 61 у будинку № 1 по вул. Гірників у м. Комсомольську Полтавської 
області, а саме:

1.1. Доповнити частками власності “1/2 ч.” Юрченко Сергію Андрійовичу 
1/2 ч. та членам його сім’ї Юрченко Любові Іванівні 1/2 ч.

1.2. Виправити слово «сумісної» на слово «часткової».



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 червня 2013 р. № Ю-з

Про облік бланків

У зв’язку з необхідністю використання бланків свідоцтв про право власності, 
відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», 
«Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян» затвердженого Наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 № 396.

1. Призначити відповідальною особою за облік та зберігання бланків свідоцтв 
про право власності начальника житлового відділу Киричок І.О.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 липня 2013 р. № 11 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр.гр. Варсєєву Володимиру 
Миколайовичу, Варсєєвій Ніні Миколаївні, Варсєєву Юрію Володимировичу на 
підставі заяви гр. Варсєєвої Ніни Миколаївни від 04.07.2013:

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 26 лютого 1996 року 
№ 221 на квартиру № 48 у будинку № 86 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слова “Варсєєву”, «Варсєєвій» замінити словами “Варсєєву”, «Варсєєвій».



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 липня 2013 р. № 12 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. Мєтєлєва Костянтина 
Миколайовича на підставі заяви гр. Мєтєлєва Костянтина Миколайовича від
18.07.2013:

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 24 липня 2000 року 
№ 296 на квартиру № 186 у будинку № 75 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово «Метелеву» замінити словом «Мєтєлєву».

Голова органу привати: 
державного житлового Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 серпня 2013 р. № 1 3 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр.гр. Гордєєвій Людмилі 
Володимирівни, Гордєєву Олександру Олександровичу, Гордєєву Сергію 
Олександровичу, Гордєєвій Олені Олександрівні на підставі заяви гр. Гордєєвої 
Людмили Володимирівни від 06.08.2013:

Л. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 27 серпня 1996 року 
№ 899 на квартиру № 227 у будинку № 23 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слова «Гордєєвій», «Гордєєву» замінити словами «Гордєєвій», 
«Гордєєву» відповідно.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 серпня 2013 р. № 14 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. Горніцького Олександра 
Йосиповича, на підставі заяви гр. Горніцького Олександра Йосиповича від 
15.08.2013:

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 23 грудня 1993 року 
№ 1849 на квартиру № 51 у будинку № 18 по вулиці Молодіжна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово «Горницькому» замінити словом «Горніцькому».

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 серпня 2013 р. № 15 - 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. Тимошенко Галини Іванівни, Тимошенка 
Артема Сергійовича та Тимошенка Дениса Сергійовича, на підставі заяви 
гр.гр. Тимошенко Галини Іванівни від 22.08.2013:

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 03 березня 1994 року 
№ 637 на квартиру № 108 у будинку № 78 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Прлтавської області, а саме:

1.1. Слово «Тімошенко» замінити словом «Тимошенко».
1.2. Доповнити частками власності “1/3 ч.” Тимошенко Галині Іванівні 

1/3 ч. та членам його сім’ї Тимошенко Денису Сергійовичу 1/3 ч., Тимошенко 
Артему Сергійовичу 1/3 ч.

1.3. Виправити слово «сумісної» на слово «часткової».

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 листопада 2013 р. № 16 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. Мельнікової Ольги 
Григорівни на підставі заяви гр. Мельнікової Ольги Григорівни від 05.11.2013:

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 16 листопада 1998 року 
№ 850 на квартиру № 48 у будинку № 21 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово «Мельниковій» замінити словом «Мельніковій» відповідно.

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 листопада 2013 р. № 1 7 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із зміною у написанні прізвища гр. Привиденної Зінаїди 
Олексіївни на підставі заяви гр. Привиденної Зінаїди Олексіївни від 07.11.2013:

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 23 грудня 2008 року 
№ 346' на квартиру № 58 у будинку № 64 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

слово «Приведенна» замінити словом «Привиденна» відповідно.

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 листопада 2013 р. № 1 8 - з

Про внесення змін до дублікату 
свідоцтва про право власності на житло

У зв’язку із необхідністю внесення змін до дублікату свідоцтва про право 
власності на житло на підставі заяви гр. Пурик Ольги Федорівни від 20.11.2013:

1. Доповнити дублікат свідоцтва про право власності на житло, виданий 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 13 листопада 2013 року 
№ 7-р на квартиру № 24 у будинку № 25 по вулиці Гірників у місті 
Комсомольську Полтавської області, пропущеною датою видачі 
розпорядження, а саме: «08» квітня 1998 р.».



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 листопада 2013 р. № 19 - 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 гр.гр. Колесник Наталі Олексіївни та Колесника 
Сергія Васильовича, на підставі заяви гр. Колесник Наталі Олексіївни від 
26.11.2013:

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 09 червня 1993 року 
№ 342 на квартиру № 44 у будинку № 57 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

1.1. Слова «Колісник» замінити словами «Колесник».
1.2. Доповнити частками власності “1/3 ч.” Колесник Наталі Олексіївні 

1/3 ч. та членам його сім’ї Колесник Сергію Васильовичу 1/3 ч., Суркову 
Руслану Сергійовичу 1/3 ч.

1.3. Виправити слово «сумісної» на слово «часткової».



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 листопада 2013 року № 8 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Куриловою Олександрою Петрівною свідоцтва 
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви 
гр. Курилової Олександри Петрівни від 14.11.2013:

1. Видати ф . Куриловій Олександрі Петрівні дублікат свідоцтва про 
право власності на житло, виданого органом приватизації державного 
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з 
розпорядженням від 06 червня 1997 року № 1772 на квартиру № 118 у будинку 
№ 31 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 06 червня 1997 року 
№ 1772 на квартиру № 118 у будинку № 31 по вулиці Гірників у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на житло.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 листопада 2013 року № 7 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Пурик Ольгою Федорівною свідоцтва про право 
власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви 
гр. Пурик Ольги Федорівни від 12.11.2013:

1. Видати гр. Пурик Ользі Федорівні дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з 
розпорядженням від 08 квітня 1998 року № 328 на квартиру № 24 у будинку 
№ 25 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 08 квітня 1998 року 
№ 328 на квартиру № 24 у будинку № 25 по вулиці Гірників у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на житло.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 листопада 2013 року №  6 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Чечуровою Ніною Іванівною свідоцтва про право 
власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви 
гр. Чечурової Ніни Іванівни від 04.11.2013:

1. Видати гр. Чечуровій Ніні Іванівні дублікат свідоцтва про право 
власності на жидло, виданого органом приватизації державного житлового 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з 
розпорядженням від 11 серпня 1993 року № 575 на квартиру № 34 у будинку 
№ 14 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 11 серпня 1993 року 
№ 575 на квартиру № 34 у будинку № 14 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на житло.

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду Ю.М. Муха



%

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2013 року № 5 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Красулею Олександром Сергійовичем свідоцтва 
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви 
гр. Красулі Олександра Сергійовича від 14.05.2013:

1. Видати гр. Красулі Олександру Сергійовичу дублікат свідоцтва про 
право власності на житло, виданого органом приватизації державного 
житлового фон^у Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з 
розпорядженням від 04 квітня 1997 року № 1064 на квартиру № 139 у будинку 
№ 42 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 04 квітня 1997 року 
№ 1064 на квартиру № 139 у будинку № 42 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на житло.

Ю.М. Муха



$

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2013 року №  4 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Лисак Марією Галактіонівною свідоцтва про 
право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви 
гр. Лисак Марії Галактіонівни від 07.05.2013:

1. Видати гр. Лисак Марії Галактіонівні дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з 
розпорядженням від 25 квітня 2003 року № 223 на квартиру № 113 у будинку 
№ 81 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 25 квітня 2003 року 
№ 223 на квартиру № 113 у будинку № 81 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на житло.

Ю.М. Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2013 року № 3 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Постольником Валерієм Івановичем свідоцтва 
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви 
гр. Постольника Валерія Івановича від 19.02.2013:

1. Видати гр. Постольнику Валерію Івановичу дублікат свідоцтва про 
право власності на житло, виданого органом приватизації державного 
житлового фонду* Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з 
розпорядженням від 29 листопада 2002 року № 553 на квартиру № 50 у будинку 
№ 54 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 29 листопада 2002 року 
№ 553 на квартиру № 50 у будинку № 54 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на житло.
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КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Стельміним Сергієм Борисовичем свідоцтва пре 
право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеві 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцят 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяв 
гр. Стельміна Сергія Борисовича від 04.01.2013:

1. Видати гр. Стельміну Сергію Борисовичу дублікат свідоцтва про прав 
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлової 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно 
розпорядженням від 03 березня 2008 року № 89 на квартиру № 48 у будині 
№ 4 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, вида] 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міськ 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 03 березня 2008 ро 
№ 89 на квартиру № 48 у будинку № 4 по вулиці Гірників у міі 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк нада 
КП «Кременчуцьке МБТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва г 
право власності на житло.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2013 року № 2 - р

Ю.М. КР
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ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2013 року № 1 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Клименковою Любов’ю Олексіївною свідоцтва 
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв 
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять 
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви 
гр. Клименкової Любові Олексіївни від 14.02.2013:

1. Видати гр. Клименковій Любові Олексіївні дублікат свідоцтва про 
право власності на житло, виданого органом приватизації державного 
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з 
розпорядженням від 23 лютого 1994 року № 481 на квартиру № 10 у будинку 
№ 3 по вулиці Миру у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 23 лютого 1994 року 
№ 481 на квартиру № 10 у будинку № 3 по вулиці Миру у місті Комсомольську 
Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на житло.

Ю.М. Муха


