
УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 січня 2017 р. № 1

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Четверікова Микити Олександровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната 
№237, 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 13.01.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Четверікова Микити Олександровича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната №237, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-37 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Четверіковим Микитою Олександровичем 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 січня 2017 р. № 2

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лимонченко Валентини Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№209, 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 13.01.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лимонченко Валентини Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №209, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Лимонченко Валентиною Іванівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 січня 2017 р. До З

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пільтяя Дмитра Андрійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№529, 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 13.01.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пільтяя Дмитра Андрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната №529, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-26 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Пільтяєіуі Дмитром Андрійовичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 січня 2017 р. № 4

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Єжунова Сергія Васильовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№731, 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 13.01.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Єжунова Сергія Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната №731, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 12-85 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

«ДУ
Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 20 січня 2017 р. № 5

Про приватизацію житла

Наймач гр. Агрич Альона Федорівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок №23, 
квартира № 86, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Агрич Альони Федорівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок №23, квартира № 86, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-10 гри.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Агрич Альоною Федорівною а участь 
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 січня 2017 р. № 6

Про приватизацію житла

Наймач гр. Козак Зінаїда Федорівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 58, 
квартира №18, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Козак Зінаїди Федорівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра , будинок № 58, квартира №18 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Козак Зінаїду Федорівну сплатити суму в розмірі 
7-22 гри. ( сім грн. 22 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. ОСББ « Алмаз » укласти договір з гр. Козак Зінаїдою Федорівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоштавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 23 січня 2017 р. № 7

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Фесюри Володимира Олексійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, 
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 № 1 від 13.01.2017 
року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Фесюри Володимира Олексійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція №4, кімната №1, і передать: 
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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканця’.: 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-86 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міське' 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майн: 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 січня 2017 р. № 8

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Фесюри Оксани Володимирівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція 
№4, кімнати №0 та №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 13.01.2017 
року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Фесюри Оксани Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція №4, кімнати №0 та №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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-93 грн.

4. КЖЕП №2 укласти договір з гр. Фесюрою Оксаною Володимирівною -на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голо;
держ
засту
МП

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 січня 2017 р. № 9

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Овчаренка Станіслава Мусійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№924, 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 13.01.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прсжання наймача гр. Овчаренка Станіслава Мусійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №924, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-31 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Овчаренком Станіславом Мусійовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО січня 2017 р. № 10

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горика Миколи Степановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната
№538, 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 віт
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 1 від 13.01.2017 року засідання комісії і; 
забезпечення реалізаціїікитлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горика Миколи Степановича щодс 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться зі 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №538, і передати вказане жил* 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської місько 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканця:* 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Гориком Миколою Степановичем на участ 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міське 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майне 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 січня 2017 р. №11

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ковальської Надії Анатоліївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната №503. 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 13.01.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ковальської Надії Анатоліївни щодо 
приватизації жилого прйміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната №503. 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-31 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Ковальською Надією Анатоліївною на участь 
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 січня 2017 р. № 12

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кравченко Олександр Фанасійович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, 
будинок №67, 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. Кравченка Олександра 
Фанасійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Добровольського, будинок №67, квартира № 45, і передати 
вказану квартиру § приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-89 грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Кравченком Олександром 
Фанасійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 лютого 2017 р. № ІЗ

Про приватизацію житла

Наймач гр. Титоренко Ірина Федорівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 83, 
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. Титоренко Ірини Федорівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 83, квартира № 39 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Титоренко Ірину Федорівну сплатити суму в розмірі 
2-59 гри. (дві гри. 59 кой.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Титоренко Іриною Федорівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 лютого 2017 р. № 14

Про приватизацію житла

Наймач гр. Науменко Ірина Леонідівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 35,
квартира № 104, 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. Науменко Ірини Леонідівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 35, квартира № 104 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Науменко Ірину Леонідівну сплатити суму в розмірі 
0-47 грн. (нуль гри. 47 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Науменко Іриною Леонідівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 лютого 2017 р. № 15

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Немудрого Дмитра Дмитровича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 2 , 
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 № 2 від 22.02.2017 року 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Немудрого Дмитра Дмитровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 2 , 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-58 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Немудрим Дмитром Дмитровичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРГШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 лютого 2017 р. № 16

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Починка Анатолія Володимировича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№923, 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 22.02.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Починка Анатолія Володимировича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №923, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-31 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Починком Анатолієм Володимировичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

:ого голови О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 01 березня 2017 р. № 17

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Хребет Надії Миколаївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, 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 № 2 від 22.02.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Хребет Надії Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Строни, будинок № 23, кімната №310, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 7-00 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

конанням цього розпорядження залишаю за собою.

ького голови О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 березня 2017 р. № 18

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Романюхи Юрія Анатолійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23 кімната №505, 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 22.02.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр, Романюхи Юрія Анатолійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Строни, будинок № 23 кімната №505, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-23 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Романюхою Юрієм Анатолійовичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ського голови О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 березня 2017 р. 

Про приватизацію житла

№ 19

Розглянувши заяву гр. Грекула Віталія Федоровича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3 кімната №537, 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 22.02.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити Прохання наймача гр. Грекула Віталія Федоровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3 кімната №537, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-29 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Грекулом Віталієм Федоровичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 березня 2017 р. №  20

Про приватизацію житла

Наймач гр. Подробаха Володимир Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 71,
квартира № 72, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішений:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Подробахи Володимира Івановича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 71, квартира № 72 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Подробаху Володимира Івановича сплатити суму в 
розмірі 0-40 гри. (нуль гри. 40 коп.) за надлишки загазьної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Подробахою Володимиром 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівсь.кої 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 березня 2017 р. №21

Про приватизацію житла

Наймач гр. Циганкова Тамара Костянтинівна надла заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, 
будинок №79, квартира № 27, яка використовується нею та членами її сім'ї на 
умовах «айму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр.Циганкової Тамари Костянтинівни
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок №79, квартира № 27, і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-01 грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Циганковою Тамарою
Костянтинівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
вого фонду, 
о голови Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 березня 2017 р. №  22

Про приватизацію житла

Наймач гр. Горбатенко Катерина Луківиа надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний, будинок № 42, 
квартира № 6, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горбатенко Катерини Луківни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
провулок Молодіжний, будинок № 42, квартира № 6 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Горбатенко Катерину Луківну сплатити суму в розмірі 
0-55 гри. (нуль грн. 55 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Горбатенко Катериною Луківною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 березня 2017 р. № 23

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пивовара Руслана Андрійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: в у л . Портова, будинок № 3 кімната №329, 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 23.03.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пивовара Руслана Андрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3 кімната №329, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Пивоваром Русланом Андрійовичем' на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,

1 цього розпорядження.
ірр^за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 березня 2017 р. № 24

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Борисевич Анни Вікторівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Миру, будинок № 8 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 № 3 від 23.03.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Борисевич Анни Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул.Миру, будинок № 8 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-95 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Борисевич Анною Вікторівною на участь її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 березня 2017 р. № 25

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мовчана Володимира Сергійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Портова, будинок № 1 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 № 3 від 23.03.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мовчана Володимира Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул.Портова, будинок № 1 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Мовчаном Володимиром Сергійовичам на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,

ідження.
виконанням цього розпорядження залишаю за сооою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 березня 2017 р. № 26

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Холодовського Руслана Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Миру, будинок № 8 
кімната №228, 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 
23.03.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Холодовського Руслана
Олександровича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вул.Миру, будинок № 8 кімната №228. 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. Холодовського Руслана Олександровича сплатити суму в 
розмірі 0-84 грн. (нуль грн. 84 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 1 укласти договір з гр. Холодовським Русланом
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської
)бласті оформити свідоцтво про право власності на

зазначене у п. 1 розпорядження.
> за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



щ
УКРАЇНА

ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 березня 2017 р. № 28

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кругляк Анжела Олександрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок №62, 
квартира № 138, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр.Кругляк Анжели Олександрівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок №62, квартира № 138, і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердите розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-98 грн.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Кругляк Анжелою Олександрівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 березня 2017 р. № 27

Про приватизацію житла

Наймач гр. Захаров Геннадій Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 75,
квартира № 198, 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. Захарова Геннадія Анатолійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 75, квартира № 198 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Захарова Геннадія Анатолійовича сплатити суму в 
розмірі 4-77 гри. (чотири гри. 77 кой.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Захаровим Геннадієм
Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будиПку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 квітня 2017 р. У о 29

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Стовби Дениса Сергійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Миру, будинок № 8 кімната №200, 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 громадянці 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на 
підставі протоколу № 3 від 23.03.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити ^прохання наймача гр. Стовби Дениса Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул.Миру, будинок № 8 кімната №200, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-76 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Сговбою Денисом Сергійовичем на участь» 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 квітня 2017 р. № ЗО

Про приватизацію житла
і. г;;і

Розглянувши заяву гр. Аюпова Антона Фарітовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Миру, будинок № 8 кімната № 427, зг ідно 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 23.03.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Аюпова Антона Фарітовича щодо 
приватизації жилого приміїцення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул.Миру, будинок № 8 кімната №427, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-16 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Аюповиїч Антоном Фарітовичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6 х ^ ^ ^ в и к о н а н н я м  цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 квітня 2017 р. №31

Про приватизацію житла

Наймач гр. Роговська Тамара Андріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 24, 
квартира № 42, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Роговської Тамари Андріївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Гірників, будинок № 24, квартира № 42, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Г'орішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-74 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Роговською Тамарою Андріївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 квітня 2017 р. № 32

Про приватизацію житла

Наймач гр. Венгер Марина Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний, будинок № 52, 
квартира № 6, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Венгер Марини Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
провулок Молодіжний, будинок № 52, квартира № 6 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Венгер Марину Миколаївну сплатити суму в розмірі 
5-95 гри. (п’ять гри. 95 кой.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м.Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з Венгер Мариною Миколаївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОШІАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 квітня 2017 р. № 33

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ярошенко Ніна Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок №22, 
квартира № 34, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр.Ярошенко Ніни Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Конституції, будинок №22, квартира № 34. і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-83 грн.

4. ОСББ «Стімул» укласти договір з гр. Ярошенко Ніною Іванівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 квітня 2017 р. № 34

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Садовського Юрія Ігоровича щодо приватизації жилогс 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Миру, будинок № 8 кімната № 230, згідно і 
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпеченн: 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядої 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян 
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, н 
підставі протоколу № 4 від 21.04.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізаці 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити* прохання наймача гр. Садовського Юрія Ігоровича шод 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться з 
адресою: вул.Миру, будинок № 8 кімната №230, і передати вказане жиле приміщення 
гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міське 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканця 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-12 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Садовським Юрієм Ігоровичем на Ччасі 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міські 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майн 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 квітня 2017 р. № 35

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Котій Катерини Віталіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, 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 № 4 від 21.04.2017 року 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити »прохання наймача гр. Котій Катерини Віталіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 2, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-73 гри.

4. КЖЕП №2 укласти договір з гр. Котій Катериною Віталієвною на участь її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської місько' 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 квітня 2017 р. № 36

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Беккер Віталіни Вікторівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, кімната № 202, 
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 21.04.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Беккер Віталіни Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Миру, будинок № 8, кімната № 202 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-60 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 травня 201~ р. № 37

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Федорчук Надії Степанівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1 кімната № 404, 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 21.04.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав^мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Федорчук Надії Степанівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1 кімната № 404, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-03 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Федорчук Надією Степанівною на участь її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший з 
міського і О.А.Чуприна



о

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 травня 2017 р. № 38

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Терещенка Руслана Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3 кімната 
№ 613, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" т£ 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно де 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках > 
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва вц
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 21.04.2017 року засідання комісії і: 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити ^прохання наймача гр. Терещенка Руслана Вікторовича іцодс 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться зе 
адресою: вул. Портова, будинок № 3 кімната № 613, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської місько 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканця* 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 7-63 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Терещенком Русланом Вікторовичем н; 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської місько 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майне



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від II травня 2017 р. № 39

Про приватизацію житла

Наймач гр. Міщенко Віктор Олексійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 80, 
квартира № 46. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах 
найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Міщенка Віктора Олексійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 80, квартира № 46, і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-26 грн.

4. ОСББ «Дніпряночка» укласти договір з гр. Міщенком Віктором 
Олексійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 травня 2017 р. № 40

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ольшанської Ольги Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни., будинок № 23, кімната 
№ 32 Е 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 21.04.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ольшанської Ольги Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 321 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-08 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОШІАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 травня 2017 р. № 41

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мітьолкіної Анжеліки Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№ 521, 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 21.04.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити /грохання наймача гр. Мітьолкіної Анжеліки Володимирівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, ще 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 521 і передати вказане 
жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської місько 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцяіе 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-19 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міське 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майне 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 травня 201" р. № 42

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Циганенко Людмили Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№ 614, 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 21.04.2017 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Циганенко Людмили Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 614 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 травня 2017 р. № 43

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Колодій Ганни Олександрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № І, кімната № 508, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 
№ 396, на підставі протоколу № 5 від 17.05.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Колодій Гання Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 508 і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Колодій Ганною Олександрівною на участь ї  
у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської місько' 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 25 травня 2017 р. № 44

Про приватизацію житла

Наймач гр. Косенко Руслан Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 102,
квартира № 2, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішенняг

1. Задовольнити прохання наймача гр. Косенка Руслана Володимировича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 102, квартира № 2, і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 7-86 гри.

4. КЖЕП №5 укласти договір з гр. Косенком Русланом 
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності па 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 червня 2017 р. № 45

Про приватизацію житла

Наймач гр. Васильченко Ігор Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок №21,
квартира № 83, 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. Васильченка Ігоря Миколайовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 21, квартира № 83 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Васильченка Ігоря Миколайовича сплатити суму в 
розмірі 2-61 гри. (дві гри. 61 кой.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з Васильченком Ігорем Миколайовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



I I I

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 червня 2017 р. № 46

Про приватизацію житла

Наймач гр. Паламарчук Володимир Васильович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 41, квартира №190, 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. Паламарчука Володимира 
Васильовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 41, квартира № 190 і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Паламарчука Володимира Васильовича сплатити суму 
в розмірі 2-34 гри. (дві гри. 34 кой.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з Паламарчук Олесею Василівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

шаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 червня 2017 р. № 47

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Носуля Олександра Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, 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 № 6 від 14.06.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр, Носуля Олександра Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 218 і передати вказане жиле приміщення у 
гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2.3атвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-01 три.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

/
10.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРШІНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 червня 2017 р. № 48

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сидоренка Дениса Олеговича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція 
№6, 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 № 5 від 17.05.2017 року 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сидоренка Дениса Олеговича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок Лі» ЗО, секція №6, 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 Горішньоплавнівської місько! 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-62 гри.

4. КЖЕП №2 укласти договір з гр. Сидоренком Денисом Олеговичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

онду,
зи Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 червня 2017 р. № 49

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Вінчури Тетяни Володимирівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 № 6 від 14.06.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Вінчури Тетяни Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Портова, будинок № 1. кімната № 603 і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-37 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВШВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 21 червня 2017 р. № 50

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Філоненко Ірини Василівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 № 6 від 14.06.2017 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Філоненко Ірини Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Філоненко Іриною Василівною на участь л у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іиватизацп 
Ь фонду, 
такого голови О.А.Чуприна



о
УКРАЇНА

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 червня 2017 р. №51

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Савенка Володимира Борисовича за неповнолітніх 
гр. Савенко Єлизавету Володимирівну, гр. Савенко Ангеліну Володимирівну, 
гр. Савенка Артура Володимировича, гр. Савенко Каріни Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 
кімната № 202, 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 14.06.2017 року 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Савенка Володимира Борисовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 202 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 12-92 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,

ою.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 червня 2017 р. № 52

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Грибика Олексія Михайловича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1 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 № 6 від 14.06.2017 року 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Грибика Олексія Михайловича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 1 кімната №313, 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. Грибика Олексія Михайловича сплатити суму в розмірі 
0-91 гри. (нуль грн. 91 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у 
Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Грибиком Олексієм Михайловичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МТСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 червня 201~ р. № 53

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Медведєвої Тетяни Геннадіївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 207, згідно із 
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення 
реалізації житдових 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 14.06.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Медведєвої Тетяни Геннадіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Миру, будинок № 8, кімната № 207, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-24 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
зазначене у п. 1 цього розпорядження.

О. А. Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО червня 2017 р. № 54

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кострик Євгеній Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок № 3, квартира 
№ 13, 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. Кострика Євгенія Олександровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Гірників, будинок № 3, квартира № 13 і передати вказану квартиру в 
приватну власність

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-12 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Костриком Євгенієм
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТ АВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО червня 2017 р. № 55

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Олешко Євгенії Михайлівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3. 
кімната № 636, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 14.06.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Олешко Євгенії Михайлівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 636, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Олешко Євгенією Михайлівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.
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ОРГАН П-НВ лТНЗ лЦІІ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 05 липня 201 ~ р. № 56

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Полтавець Марини Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, 
кімната № 534, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 14.06.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Полтавець Марини Миколаївни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 534, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 10-36 грн.,

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

паю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 липня 2017 р. № 57

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гурій Олексій Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 94,
квартира № 142, 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. Гуріна Олексія Володимировича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 94, квартира № 142 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Гуріна Олексія Володимировича сплатити суму в 
розмірі 6-28 грн. (шість грн. 28 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Гуріним Олексієм Володимировичем 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

нду,
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 липня 2017 р. № 58

Про приватизацію житла

Наймач гр. Хатьонка Валерій Володимирович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок 
№ 6 , квартира № 1 , 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. Хагьонки Валерія Володимировича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Молодіжна, будинок № 6, квартира № І і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Хатьонка Валерія Володимировича сплатній суму в 
розмірі 1-83 гри. (одна грн. 83 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

Органу приватизації державного житлового фонду ГорішньоплавнівськОЇ 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
житлових чеків на суму 0-72 грн. гр. Хатьонці Артуру Валерійовичу

4. ОСББ «Молодіжна № 6» укласти договір з гр, Хатьонкою Валсрієм 
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬК А МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 липня 2017 р. № 59

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Білаша Романа Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната 
№ 209, згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16Л2.2009 № 396, на підставі 
протоколу №7 від 19.07.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Білаша Романа Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: в у л . Миру, будинок ,У° 8, кімната ,У° 209. 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 8-47 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 липня 2017 р. № 60

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Палій Наталії Миколаївни за неповнолітніх дітей 
гр. Чигорку Матвія Юрійовича та гр. Палій Катерину Романівну щодо
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 1, кімната № 536, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 19.07.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Палій Наталії Миколаївни за 
неповнолітніх дітей гр.гр. Ч игорку Матвія Юрійовича, Палій Катерину 
Романівну щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вони 
мешкають, що знаходиться за адресою: в у л . Портова, будинок № 1, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-14 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Чигоркою Матвієм Юрійовичем 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на

щ зазначене у п. 1 розпорядження.
і*лйкза виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 липня 2017 р. № 61

Про приватизацію житла

Наймач гр. Півень Ганна Петрівна надала заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 78, квартира
№ 272, яка використовується нею та членами її сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Півень Ганни Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 78, квартира № 272 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов'язати гр. Півень Ганну Петрівну сплатити суму в розмірі 1-98 гри. 
(одна грн. 98 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок Л" 
31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ 
у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Півень Ганною Петрівною на у час; ь '
у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

изації 
'О фонду, 
лови Ю.М. М\ха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 липня 2017 р. № 62

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Головка Свгена Івановича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: в у л . Портова, будинок № Г 
кімната № 525. згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 19.07.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Головка Євгена Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 525, 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 Горішньоплавнівеької 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних, 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-45 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Головком Свгеном Івановичем., на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівеької 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

ію за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 липня 2017 р. № 63

Про приватизацію житла

Наймач гр. Є в т у ш є н к о  Валерій Георгійович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 73,
квартира 6, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляд}' матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Євтушенка Валерія Георгійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 73, квартира № 6 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Євтушенка Валерія Георгійовича сплатити суму в 
розмірі 6-28 грн. (шість грн. 28 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. 
Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. 6’втушенком Валерієм Георгійовичем 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівськбї 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

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

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 липня 201 ̂  р. № 64

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Матюх Людмили Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: в у л . Портова, будинок № Г 
кімната Л° 810, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 піде гаві 
протоколу №7 від 19.07.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Матюх Людмили Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 810, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-31 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Магюх Людмилою Іванівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 липня 2017 р. № 65

Про приватизацію житла

Наймач гр. Палій Ірина Валентинівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проси. Героїв Дніпра, будинок № 17/10, 
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. Палій Ірини Валентинівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проси. Героїв Дніпра, будинок № 17/10, квартира № 112 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-01 гри.

4. КЖРЕП № І укласти договір з гр. Палій Іриною Валентинівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

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

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 липня 2017 р. №  66

Про приватизацію житла

Наймач гр. Челпанова Людмила Борисівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 20, 
квартира № 23, яка використовується нею та членами її сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Челпанової Людмили Борисівни
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Добровольського, будинок № 20, квартира № 23 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 12-67 три.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Челпановою Людмилою Борисівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 01 серпня 2017 р. № 67

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Добрик Ольги Сергіївни щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
„У* 835. згідно із Законами України «ГІро приватизацію державного житлового 
фонде» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
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 19.07.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Добрик Ольги Сергіївни щодо 
приватизації жилоґб приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: в у л . Портова, будинок № 1, кімната № 835, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення ?іа одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 12-85 г ри. ..

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 серпня 2017 р. № 68

Про приватизацію житла

Наймач гр. Шульга Володимир Олександрович надав заяву па 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 102, квартира № 43, 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. Шульги Володимира 
Олександровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 102, квартира № 43 і передати 
вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Шульгу Володимира Олександровича сплатити суму в 
розмірі 9-10 гри. (дев’ять грн. 10 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Шульгою Володимиром.
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Г'орішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 серпня 2017 р. № 69

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кіби Олени Леонідівни щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3.
кімната №713, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 19.07.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кіби Олени Леонідівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: в у л . Портова, будинок № 3, кімнат а № 713, і передат и 
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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних' 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-66 три.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
го фонду, 
олови
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 серпня 2017 р. № 70

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Корєшкова Олександра Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, 
будинок № 4, секція № 7, кімнати № 1, № 2, згідно із Законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку», 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 19.07.2017 року засідання комісії 
із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Корєшкова Олександра 
Сергійовича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 7, 
кімнати № 1, № 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-25 грн.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 серпня 2017 р. №71

Про приватизацію житла

Наймач гр. Харламова Маргарита Володимирівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок 
№ 20, квартира № 43, яка використовується нею та членами її сім'ї на умовах 
найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Харламової Маргарити 
Володимирівни щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 20, квартира № 43 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-33 гри.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Харламовою Маргариток» 
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иргшатизацп о  \\
4й<£вюго фонду, 
квїїе голови Ю.М. Муха



ГОРЇШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 серпня 2017 р. № 72

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ткача Максима Сергійовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 
кімната № 823, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 піде гаві 
протоколу №8 від 23.08.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткача Максима Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 823, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ткачем Максимом Сергійовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 серпня 2017 р. № 73

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Галушко Анастасії Едуардівии щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Стропи, будинок № 23, 
кімната Л» 504, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 23.08.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Галушко Анастасії Едуардівии 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Стропи, будинок № 23, кімната № 504, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 10-83 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Галушко Анастасією Едуардівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

ь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОШІАВІНВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 серпня 2017 із. № 74

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Толстеньової Анастасії Германівни щодо
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 1, кімната № 808, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 23.08.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Толстеньової Анастасії Германівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 808, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 г ри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Толстеньовою Анастасією 
Германівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку. "

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

ь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕ ПНЯ

Від 29 серпня 2017 р. № 75

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зіми Людмили Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 
кімната № 936, згідно із Законами України «Гіро приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 23.08.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр, Зіми Людили Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресною: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 936, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 г ри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 вересня 2017 р. № 76

Про приватизацію житла

Наймач гр. Длінний Віктор Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 71.
квартира №27, 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. Длінною Віктора Миколайовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 71, квартира №27 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов'язати гр. Длінного Віктора Миколайовича сплатити суму в 
розмірі 2-50 гри. (дві грн. 50 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Длінним Віктором Миколайовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності па 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРТШНЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 вересня 2017 р. № 77

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мельник Аліна Василівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок- № 21, 
квартира № 47, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мельник Аліни Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Добровольського, будинок № 21, квартира № 47 і передати вказане 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити ^розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-60 гри.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Мельник Аліною Василівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНД>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 вересня 2017 р. № 7 8

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ляхова Людмила Свгенівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 5, квартира 
№ 168, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ляхової Людмили Євгенівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Портова, будинок № 5, квартира № 168 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

2. Затвердили розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ляховою Людмилою Євгенівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



І/
ГОРЇШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНД'

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 вересня 2017 р. № 79

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зезери Ірини Юріївни щодо приватизації ж;-: 
приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната ЛЇ 2 2 
згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового фонд\ 
«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», відповх 
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерств.. 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу №8 від 
23.08.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових пре: 
мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Зезери Ірини Юріївни ;цо; 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає. :по 
знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 226, і перед.-, 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівсько' 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-15 г ри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Зезерою Іриною Юріївною на у час 
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

ям цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Мхха



ГОРІШНЬОШЇАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ О ВЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 вересня 2017 р. № 80

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сграха Олександра Едуардовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 3, кімната № 115, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 20.09.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сграха Олександра Едуардовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 115, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-31 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 28 вересня 2017 р. № 81

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Очереднік Світлани Бабкентовни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, 
будинок № 12, 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 20.09.2017 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Очереднік Світлани Бабкентовни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № ІЗ, кімната 
№ 2, 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. Очереднік Світлану Бабкентовну сплатити суму в 
розмірі 1-02 (одна грн. 02 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УК м. Горішні Плавні ГУДКСУ у Полтавській 
області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду - 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про 
право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1 цього розпорядження.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Очереднік 
Світланою Бабкентовною на участь її’ у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 18 жовтня 2017 р. № 82

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лісагорова Ірина Олександрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 28,
квартира № 20, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лісагорової Ірини Олександрівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 28, квартира № 20 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Лісагорову Ірину Олександрівну сплатити суму в 
розмірі 6-10 грн. (шість грн. 10 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. 
Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Лісагоровою Іриною Олександрівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2017 р. № 83

Про приватизацію житла

Наймач гр. Пилипенко Тетяна Григорівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 33, 
квартира № 15, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. * Задовольнити прохання наймача гр. Пилипенко Тетяни Григорівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 33, квартира № 15 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Пилипенко Тетяну Григорівну сплатити суму в розмірі 
5-11 гри. (п’ять грн. 11 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Пилипенко Тетяною Григорівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2017 р. № 84

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ничипорчук Наталія Володимирівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, 
будинок № 16, квартира № 9, яка використовується нею та членами її сім’ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ничипорчук Наталії
Володимирівни щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вулиця Конституції, будинок № 16, квартира № 9 і передати 
вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Ничипорчук Наталію Володимирівну сплатити суму в 
розмірі 3-58 гри. (три грн. 58 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Ничипорчук Наталією
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2017 р. № 85

Про приватизацію житла

Наймач гр. Калюх Олексій Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 49,
квартира № 63, 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. Калюха Олексія Володимировича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 49, квартира № 63 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Калюха Олексія Володимировича сплатити суму в 
розмірі 3-11 гри. (три грн. 11 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Калюхом Олексієм Володимировичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2017 р. №  86

Про приватизацію житла

Наймач гр. Венгеренко Анатолій Володимирович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 
№ 9, квартира № 26, 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. Венгеренка Анатолія 
Володимировича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вулиця Гірників, будинок № 9, квартира № 26 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Венгеренка Анатолія Володимировича сплатити суму в 
розмірі 0-37 гри. (нуль грн. 37 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства 
у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Венгеренком Анатолієм 
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2017 р. № 87

Про приватизацію житла

Наймач гр. Іщук Святослав Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Крилова,, будинок № 3, квартира 
№16, 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. Іщука Святослава Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Крилова, будинок № 3, квартира №16 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно
(додається). *

3. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Іщуком Святославом Івановичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 жовтня 2017 р. №  88

Про приватизацію житла

Наймач гр. Весела Світлана Олександрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: ву ли ц я  Гірників, будинок № 9, квартира
№ 78, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення^

1. Задовольнити прохання наймача гр. Веселої Світлани Олексіївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Гірників, будинок № 9, квартира № 78 і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Веселу Світлану Олексіївну сплатити суму в розмірі 
2-41 гри. (дві грн. 41 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Веселою Світланою Олексіївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності нґа 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 жовтня 2017 р. № 89

Про приватизацію житла

Наймач гр. Золочевський Г ригорій Сергійович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок № 11, 
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. Золочевського Г ригорія 
Сергійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Миру, будинок № 11, квартира № 32 і передати вказану квартиру 
в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердите розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-14 гри.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Золочевським Г ригоріем 
Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

шватизації 
Птоїрію фонду

і /

О.А.Чуприна



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО жовтня 2017 р. № 90

Про приватизацію житла

Наймач гр. Батіщева Ольга Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 73, 
квартира № 7, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято

1. Задовольнити прохання наймача гр. Батіщевої Ольги Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 73, квартира № 7 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Батіщеву Ольгу Іванівну сплатити суму в розмірі 
0-82 грн. (нуль грн. 82 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Батіщевою Ольгою Іванівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

рішення:

О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 жовтня 2017 р. № 91

Про приватизацію житла

Наймач гр. Сергєєв Денис Юрійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 27, 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. Сергєева Дениса Юрійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Миру, будинок № 27, квартира №111 і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Сергєева Дениса Юрійовича сплатити суму в розмірі 
0-46 гри. (нуль грн. 46 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Сергєєвим Денисом Юрійовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності нл 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 листопада 2017 р. № 92

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кривошея Валентин Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 1, квартира 
№ 82, 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. Кривошея Валентина Вікторовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Миру, будинок № 1, квартира №82 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Кривошея Валентина Вікторовича сплатити суму в 
розмірі 0-01 гри. (нуль грн. 01 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кривошеєм Валентином
Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 листопада 2017 р. № 93

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Осадчук Людмили Ярославівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок №23, 
кімната № 303, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 07Л 1.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Осадчук Людмили Ярославівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок №23, кімната № 303, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-84 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Осадчук Людмилою Ярославівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 листопада 2017 р. № 94

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шкирко Наталі Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок №8, кімната № 524. 
згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» та 
«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 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 
07.11.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шкирко Наталі Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок №8, кімната № 524, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-10 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Шкирко Наталією Іванівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



V -/ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 листопада 2017 р. № 95

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Наливайко Руслани Костянтинівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок №3, кімната №343. згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 07Л 1.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Наливайко Руслани Костянтинівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №3, кімната №343, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-29 гри. ..

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Наливайко Русланою
Костянтинівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

•ль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іатизацп 
Ьго фонду, 
/голови



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2017 р. № 96

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Левченко Яни Валеріївни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок №8, кімната 
№204, згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
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 07Л 1.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Левченко Яни Валеріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок №8, кімната №204, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-04 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Левченко Яною Валеріївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

;а виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2017 р. № 97

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Голуб -Марини Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: в у л . Космонавтів, будинок №5, 
секція №6, кімнати №1,№2, згідно із Законами України Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 07.11.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Голуб Марини Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок №5, секція №6, 
кімнати №1,№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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-35 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Голуб Мариною Василівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 листопада 2017 р. № 98

Про приватизацію житла

Наймач гр. Волкова Лариса Вікторівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 16, 
квартира № 25, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання, 
враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань виконавчого 
комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (протокол № 14 
від 15.11.2017 ), прийнято рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Волкової Лариси Вікторівни щодо
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Гірників, будинок № 16, квартира № 25 і передати вказану квартиру в приватну 
власність. *

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

3. Зобов’язати гр. Волкову Ларису Вікторівну сплатити суму в розмірі 
6-15 гри. (шість грн. 15 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Волковою Ларисою Вікторівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОРІШ НЬОШ ІАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 29 листопада 2017 р. № 99

Про приватизацію житла

Наймач гр. Соловейко Лідія Володимирівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 81, 
квартира № 74, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Соловейко Лідії Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 81, квартира № 74 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-15 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Соловейко Лідією Володимирівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРІШНЬОШІАВІІІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 листопада 2017 р. № 100

Про приватизацію житла

Наймач гр. Коидакова Світлана Миколаївна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, 
будинок № 49, квартира № 87, яка використовується нею та членами її сім'ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кондакової Світлани Миколаївни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 49, квартира № 87 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-48 грн.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Кондаковою Світланою Миколаївною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 грудня 2017 р. № 101

Про приватизацію житла

Наймач гр. Піхур Лідія Гаврилівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 28,
квартира № 22, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Піхур Лідії Гаврилівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 28, квартира № 22 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-76 гри.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Піхур Лідією Гаврилівною на участь її 
у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРТШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 грудня 2017 р. № 102

Про приватизацію житла

Наймач гр. Вінкус Юрій Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 74, 
квартира № 63, 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. Вінкуса Юрія Анатолійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 74, квартира № 63 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Вінкуса Юрія Анатолійовича сплатити суму в розмірі 
3-20 гри. (три грн. 20 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Вінкуса Юрія Анатолійовича на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 грудня 2017 р. № 103

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Донця Володимира Степановича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Строни., будинок №23, 
кімната №120. згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 07.11.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Донця Володимира Степановича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок №23, 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. Зобов'язати гр. Донця Володимира Степановича сплатити суму в 
розмірі 0-47 грн. (нуль грн. 47 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
їм. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Донцем Володимиром Степановичем 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 грудня 2017 р. № 104

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Слюсар Тетяни Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок 
№30, секція № 2, кімнати № 0, № 2, згідно із Законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку», 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 14Л2.2017 року засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Слюсар Тетяни Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок №30, секція № 2, 
кімнати № 0, № 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 7-19 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 грудня 2017 р. № 105

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Самусенка Олександра Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок №1, кімнати №814, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Самусенка Олександра Івановича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою вул. Портова, будинок №1, кімнати №814 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-62 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської' 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

і
І
І

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 грудня 2017 р. № 106

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Колгіної Яни Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок №1, 
кімната №610, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Колгіної Яни Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №1, кімната №610 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Зобов’язати гр. Колгіну Яну Олександрівну сплатити суму в розмірі 
1-04 грн. (одна грн. 04 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
житлових чеків на суму 2-65 грн. гр. Колгіній Аріні Віталіївні

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр, Колгіною Яною Олександрівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на

.йно, зазначене у п. 1 розпорядження.
їшащ за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 грудня 2017 р. № 107

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Макаренко Катерини Петрівни за 
неповнолітнього сина гр. Макаренка Микити Володимировича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок №1, кімнати №723, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Макаренка Микити
Володимировича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №1, кімнати 
№723 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-47 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Макаренком Микитою 
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 грудня 2017 р. № 108

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Тютюнника Валерія Дмитровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок №3, кімнати №924, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тютюнника Валерія Дмитровича 
щодо приватизації^ жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №3, кімнати №924 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-34 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Тютюнником Валеріем 
Дмитровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 грудня 2017 р. № 109

Про приватизацію житла

Наймач гр. Тархов Сергій Валерійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 55, 
квартира № 59, 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. Тархова Сергія Валерійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 55, квартира № 59 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-33 гри.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Тарховим Сергієм Валерійовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 грудня 201 ~ р. № 110

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Прача Григорія Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок 
№30, секція №15. кімната №4. згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», 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 14.12.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Прача Григорія Миколайовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок №30, секція №15, 
кімната №4 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-36 грн.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Прачем Григорієм Миколайовичем на' 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ІОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
^  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАНПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖ АВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 грудня 201 ~ р. № 111

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Михайліченка Володимира Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок №3, кімната №524, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16Л2.2009 № 396, на підставі 
протоколу №11 від 14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Михайліченка Володимира 
Миколайовича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №3, кімната №524 і 
передати вказане ^силе приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

2.Затвердити розрахунок площі кімнати, що приватизується безоплатно 
(додається).

3.Зобов’язати гр. Михайліченко Світлану Іванівну сплатити суму в 
розмірі 0-46 грн. (нуль грн. 46 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у 
іуі. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
житлових чеків на суму 4-76 грн. гр. Михайліченку Володимиру 
Миколайовичу та гр. Михайліченко Анастасії Володимирівні.

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

5.Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на

Ю.М.Муха
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 грудня 2017 р. 

Про приватизацію житла

№ 112

Розглянувши заяву гр. Сидоренко Надії Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок №8, 
кімната №211, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сидоренко Надії Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок №8, кімната №211 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-20 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Сидоренко Надією Іванівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

щатизацп 
вого фонду,
голови Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 22 грудня 2017 р. № 113

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бабіної Раїси Миколаївни за неповнолітнього 
сина гр. Бабіна Єгора Владиславовича щодо приватизації жилого приміщення в 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок №1, кімната №513, згідно із 
Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 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 
14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бабіна Єгора Владиславовича щодо 
приватизації жилогб приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №1, кімната №513 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Бабіна Єгора Владиславовича сплатити суму в розмірі 
1-09 грн. (одна грн. 09 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Бабіним Єгором Владиславовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.
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ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 грудня 2017 р. № 114

Про приватизацію житла

Наймач гр. Захарченко Олександр Григорович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 
№ 7, квартира № 76, 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. Захарченка Олександра 
Григоровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Гірників, будинок № 7, квартира № 76 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-91 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Захарченком Олександром 
Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацн 
вого фонду, 
о голови
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 грудня 2017 р. 

Про приватизацію житла

№ 115

Розглянувши заяву гр. Філюк Тетяни Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок №1. 
кімната №512, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», 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 14Л2.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Філюк Тетяни Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №1, кімната №512 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

2.Затвердити розрахунок площі кімнати, що приватизується безоплатно 
(додається).

3.Зобов’язати гр. Філюк Тетяну Володимирівну сплатити суму в розмірі 
0-02 грн. (нуль грн. 02 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
житлових чеків на суму 6-08 грн. гр. Філюку Євгенію Миколайовичу та- 
гр. Філюк Марії Євгеніївні.

4.КЖРЕП №1 укласти договір з гр, Філюк Тетяною Володимирівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5.Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

затизації 
кого фонду,
голови Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 березня 2018 р. № І-з

Про внесення змін до дубліката 
свідоцтва про право власності на житло

У зв’язку з необхідністю визначення у дублікаті свідоцтва про право 
власності на житло, виданого 29 липня 2016 року, розподілу часток власності 
між членами сім’ї при спільній частковій власності, на підставі заяви 
гр. Закаблук Любові Трохимівни від 06.03.2018:

1. Внести зміни до дубліката свідоцтва про право власності на житло, виданого 
на підставі розпорядження органу приватизації державного житлового фонду 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області №3-р від 29 липня 
2016 року на квартиру № 94 у житловому будинку № 59 по вулиці 
Добровольського у м. Комсомольську, а саме:

1.1. Доповнити дублікат свідоцтва про право власності на житло 
частками власності «1/3 ч.» гр. Закаблуку Василю Антоновичу 1/3 ч. та 
членам його сім’ї Закаблук Любові Трохимівні 1/3 ч., Закаблуку Анатолію 
Васильовичу 1/3 ч.
1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 лютого 2017 року №  2- р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр.гр. Царіком Михайлом Семеновичем свідоцтва 
про право власності на житло за адресою: проспект Героїв Дніпра (вул. Леніна), 
б. 94, кв. 16 у м. Горішні Плавні, Полтавської області, керуючись Законом 
Українй «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.12.2009 № 396, 
Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно, затвердженим рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання від 
19 квітня 2016 року, на підставі заяви гр. Царіка Михайла Семеновича від 
02.02.2017:

1. Видати гр. Царік Михайлу Семеновичу дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду 
Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 
25 грудня 1997 року №2433 на квартиру №16 у будинку № 94 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 25 грудня 1997 року 
№2433 на квартиру № 16 у будинку № 94 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
■Луцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
й'Ша.а житло.

іатизацп 
;ого фонду Ю.М. Муха



ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 лютого 2017 року № 1 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр.гр. Дудником Павлом Юхимовичем, Дуднік 
Галиною Михайлівною та Новіковою Катериною Павлівною свідоцтва про 
право власності на житло за адресою: проспект Героїв Дніпра (вул. Леніна), 
б. 23,' кв. 67 у м. Горішні Плавні, Полтавської області, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.12.2009 № 396, 
Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно, затвердженим рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання від
19 квітня 2016 року, на підставі заяви гр. Дудника Павла Юхимовича від 
12.01.2017:

1. Видати гр. Дуднику Павлу Юхимовичу дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду 
Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від
20 травня 2002 року № 230 на квартиру № 67 у будинку № 23 по вулиці Лейіна 
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 20 травня 2002 року 
№ 230 на квартиру № 67 у будинку № 23 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області.

Т -г ^ ш ^ в о м у  відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 

11 щвОе Ьл-асїїосі ГшГ̂ іАїтл (>.

зацп
фонду Ю.М.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 лютого 2017 року № 3- р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр.гр. Линником Володимиром Миколайовичем, 
Линником Ярославом Володимировичем свідоцтва про право власності на 
житло за адресою: проспект Героїв Дніпра (вул. Леніна), б. 68, кв. 13 у 
м. Горішні Плавні, Полтавської області, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим 
порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, 
затвердженим рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання від 19 квітня 2016 
року, на підставі заяви гр. Рябцева Андрія Володимировича від 22.02.2017, що 
діє від імені гр.гр. Линника Володимира Миколайовича, Линника Ярослава 
Володимировича на підставі довіреностей № 150 від 15.02.2017 та № 153 від 
15.02.2017:

1. Видати гр.гр. Линнику Володимиру Миколайовичу, Линнику Ярославу 
Володимировичу дублікат свідоцтва про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської_ 
ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 14 червня 1999 року 
№ 424 на квартиру №13 у будинку № 68 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 14 червня 1999 року 
№ 424 на квартиру № 13 у будинку № 68 по вулиці Леніна у місті

олтавської області.
у відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 

МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 
итло.

Д.Г.Биков



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 лютого 2017 року № 4 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Чалапком Олександром Миколайовичем 
свідоцтва про право власності на житло за адресою: вулиця Добровольського 
б. 18, кв. 24 у м. Горішні Плавні, Полтавської області, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.12.2009 № 396, 
Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно, затвердженим рішенням двадцятої сесії сьомого скликання 
Горішньоплавні^ської міської ради Полтавської області від 21 лютого 
2017 року, на підставі заяви гр. Ткачук Олени Анатоліївни від 27.02.2017, що 
діє від імені гр. Чалапка Олександра Миколайовича на підставі довіреності 
№ 2260 від 13.10.2016 :

1. Видати гр. Чалапку Олександру Миколайовичу дублікат свідоцтва про 
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно., з 
розпорядженням від 06 березня 1995 року № 226 на квартиру № 24 у будинку 
№ 18 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 06 березня 1995 року 
№ 226 на квартиру № 24 у будинку № 18 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області.

новому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
же МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про 

житло.

міського голови )\А. Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 лютого 2017 року № 5 -  р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Лемешком Костянтином Федоровичем свідоцтва 
про право власності на житло за адресою: проспект Героїв Дніпра (Леніна) 
б. 23, кв. 389 у м. Горішні Плавні, Полтавської області, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.12.2009 № 396, 
Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно, затвердженим рішенням двадцятої сесії сьомого скликання 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21 лютого 
2017 року, на підставі заяви гр. Лемешка Костянтина Федоровича від 
20.12.2016:

1. Видати гр. Лемешку Костянтину Федоровичу дублікат свідоцтва про 
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з 
розпорядженням від 24 вересня 1993 року № 1074 на квартиру № 389 у 
будинку № 23 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 24 вересня 1993 року 
№ 1074 на квартиру № 389 у будинку № 23 по вулиці Леніна у місті 
Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
КП «Коеменчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про

"ті на житло.

к міського голови ).А.Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 09 червня 2017 року № 6 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр.гр. Волковою (Амбарцумян) Оленою Юріївнок 
Волковим (Амбарцумяном) Дмитром Євгеновичем та Волковим (Амбарцумяно\ 
Максимом Євгенійовичем свідоцтва про право власності на житло за адресок 
проспект Героїв Дніпра (вул. Леніна), б. 22, кв. 50 у м. Горішні ГІлавн 
Полтавської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 
Україні», Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жили 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказо: 
Міністерства з регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальног 
господарства від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим порядком видачі дублікаті 
свідоцтв про право власності на нерухоме майно, затвердженим рішення- 
двадцятої сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавське 
області від 21 лютого 2017 року, враховуючи пропозиції громадської комісії 
житлових питань виконкому Горішньоплавнівської міськради Полтавської обласі 
(протокол № 7 від 07.06.2017), на підставі заяви гр. Волкової Олени Юріївни ві. 
29.05.2017:

1. Видати гр. Волковій Олені Юріївні дублікат свідоцтва про праві 
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового фонд; 
Комсомольської міської ради народних депутатів, згідно з розпорядженням від 0- 
травня 1995 року № 413 на квартиру № 50 у будинку № 22 по вулиці Леніна ; 
місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видані 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської раді 
народних депутатів, згідно з розпорядженням від 04 травня 1995 року № 413 н; 
квартиру № 50 у будинку № 22 по вулиці Леніна у місті Комсомольську 
Полтавської області.

Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надаті 
МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про праве

ватизацп 
вого фонду Ю.М. М\хг



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 липня 2017 р. № 7 ^

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв»язку із втратою гр. гр. Світличним Юрієм Анатолійовичем, 
Світличною Галиною Іванівною та Світличним Володимиром Юрійовичем, 
свідоцтва про право власності на житло за адресою : вулиця Гірників буд. 5 кв. 60 
у м. Горішні Плавні , Полтавської області, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» , Положенням про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим 
наказом Міністерства з регіонального розвитку , будівництва та житлово- 
комунального господарства від 16.12.2009 №396 , Тимчасовим порядком видачі 
дублікатів свідоцтв» про право власності на нерухоме майно, затвердженим 
рішенням двадцятої сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області від 21 лютого 2017 року , на підставі заяви гр. Світличного 
Юрія Анатолійовича від 29.06.2017:

1. Видати гр. Світличному Юрію Анатолійовичу дублікат свідоцтва про 
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з 
розпорядженням від 02 лютого 2001 року № 101 на квартиру № 60 у будинку № 5 
по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 02 лютого 2001 року № 101 на 
квартиру № 60 у будинку № 5 по вулиці Гірників у місті Комсомольську 
Полтавської області.

юму відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
К П І Б Т І »  інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право
ВЛІ ^

заїці
фонду,

лови Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 18 жовтня 2017 р. № 8 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Юнявічюсом Віктором Ромуальдо свідоцтва про 
право власності на житло за адресою: проспект Героїв Дніпра (вулиця Леніна), 
буд. 94, кв. 83 у м. Горішні Плавні, Полтавської області, керуючись Законом 
України ч«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.12.2009 № 396, 
Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на 
нерухоме майно, затвердженим рішенням двадцятої сесії сьомого скликання 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21 лютого 2017 року, 
на підставі заяви гр. Юнявічюса Віктора Ромуальдо від 25.09.2017:

1. Видати гр. Юнявічюсу Віктору Ромуальдо дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду 
Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 
22 грудня 2003 року № 566 на квартиру № 83 у будинку № 94 по проспекту Героїв 
Дніпра (вулиці Леніна) у місті Горішні Плавні (Комсомольську) Полтавської 
області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 22 грудня 2003 року № 566 на 
квартиру № 83 у будинку № 94 по проспекту Героїв Дніпра (вулиці Леніна) у 
місті Горішні Плавні (Комсомольську) Полтавської області.

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

Ю.М. Муха
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У зв’язку із втратою гр. Кузьмінською Валентиною Іларіонівною 
свідоцтва про право особистої власності на квартиру, розташовану за 
адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 
б. 29, кв. 49, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право 
власності на нерухоме майно, затвердженим рішенням двадцятої сесії 
сьомого скликання від 21 лютого 2017 року, на підставі звернення 
гр. Кузьмінської Валентини Іларіонівни від 09.0̂ .2017, виконавчий комітет 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

В И Р ІШ И В :
1. Видати гр. Кузьмінській Валентині Іларіонівні дублікат свідоцтва на 

право особистої власності на квартиру, виданого виконавчим комітетом 
Комсомольської міської ради народних депутатів на підставі рішення 
виконавчого комітету Комсомольської міської ради народних депутатів від 
10 грудня 1991 року № 477, на квартиру, розташовану за адресою: 
м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, б. 29, кв. 49.

2. Вважати недійсним свідоцтво на право особистої власності на 
квартиру, видане виконавчим комітетом Комсомольської міської ради 
народних депутатів на підставі рішення виконавчого комітету 
Комсомольської міської ради народних депутатів від 10 грудня 1991 року 
№ 477 на квартиру, розташовану за адресою: м. Горішні Плавні, 
вул. Добровольського, б<29̂
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 листопада 2017 р. № 11 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр.гр. Кононенком Артемом Ігоровичем, Кононенко 
Жанною Олександрівною свідоцтва про право власності на житло за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, буд. 41, кв. 87 у м. Горішні Плавні, Полтавської області, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від
16.12.2009 № 396, Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право 
власності на нерухоме майно, затвердженим рішенням двадцятої сесії сьомого 
скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21 лютого 
2017 року, на підставі заяви гр. Кононенка Артема Ігоровича від 27.10.2017:

1. Видати гр.гр. Кононенку Артему Ігоровичу, Кононенко Жанні 
Олександрівні дублікат свідоцтва про право власності на житло, видане органом 
приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 14 січня 1997 року № 46 на 
квартиру № 87 у будинку № 41 по проспекту Героїв Дніпра у місті Горішні 
Плавні (Комсомольську) Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 14 січня 1997 року № 46 на 
квартиру № 87 у будинку № 41 по проспекту Героїв Дніпра у місті Горішні 
Плавні (Комсомольську) Полтавської області.

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

О.А. Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2017 р. № 9 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр. Пісчаною Ніною Іванівною свідоцтва про право 
власності на житло за адресою: вулиця Миру, буд. 3 1, кв. 228 у м. Горішні Плавні, 
Полтавської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим порядком видачі дублікатів 
свідоцтв про право власності на нерухоме майно, затвердженим рішенням 
двадцятої сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Пісчаної Ніни 
Іванівни від 05.10.20І7:

1. Видати гр. Пісчаній Ніні Іванівні дублікат свідоцтва про право власності 
на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду 
Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 
19 серпня 1993 року № 641 на квартиру № 228 у будинку № 31 по вулиці Миру у 
місті Горішні Плавні (Комсомольську) Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 19 серпня 1993 року № 641 на 
квартиру № 228 у будинку № 31 по вулиці Миру у місті Горішні Плавні 
(Комсомольську) Полтавської області.

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

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 жовтня 2017 р. № 10 - р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із втратою гр.гр. Тарнавським Броніславом Станіславовичем, 
Тарнавською Ніною Іванівною свідоцтва про право власності на житло за 
адресою: вулиця Добровольського, буд. 35, кв. 16 у м. Горішні Плавні, 
Полтавської області, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим порядком видачі дублікатів 
свідоцтв про право власності на нерухоме майно, затвердженим рішенням 
двадцятої сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Тарнавського 
Броніслава Станіславовича від 12.10.2017:

1. Видати гр.гр. Тарнавському Броніславу Станіславовичу, Тарнавській Ніні 
Іванівні дублікат свідоцтва про право власності на житло, видане органом 
приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради- 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 19 січня 1994 року № 144 на 
квартиру № 16 у будинку № 35 по вулиці Добровольського у місті Горішні Плавні 
(Комсомольську) Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 19 січня 1994 року № 144 на 
квартиру № 16 у будинку № 35 по вулиці Добровольського у місті Горішні Плавні 
(Комсомольську) Полтавської області.

угловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати 
же МБТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право

іатизацп 
ого фонду,

го голови Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛЛВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 26 грулня 201" р. № 12-р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку із пошкодженням гр. Попик (Нечипоренко) Оксаною 
Олександрівною свідоцтва про право власності на житло за адресою : вулиця 
Леніна (проспект Героїв Дніпра) буд. 54 кв. 7 у м. Комсомольськ (м. Горішні 
Плавні), Полтавської області, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» , Положенням про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом 
Міністерства з регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального 
господарства від 1§. 12.2009 №396 , Тимчасовим порядком видачі дублікатів 
свідоцтв про право власності на нерухоме майно, затвердженим рішенням 
двадцятої сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 
області від 21 лютого 2017 року , на підставі заяви гр. Попик (Нечипоренко) Оксані 
Олександрівні від 20.12.2017:

1. Видати гр. Попик (Нечипоренко) Оксані Олександрівні дублікат свідоцтва 
про право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового 
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням 
від 03 червня 1997 року № 1610 на квартиру № 7 у будинку № 54 по вулиці Леніна 
(проспекту Героїв Дніпра) у місті Комсомольську (м. Горішні Плавні) Полтавської 
області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 03 червня 1997 року № 1610 на 
квартиру № 7 у будинку № 54 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської 
області.

3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ромашко Олександра Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця Строни, 
будинок №23, кімната №204 та наданий пакет документів, 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, у зв’язку з наявністю 
зареєстрованого за гр. Ромашко Олександром Вікторовичем на праві 
приватної власності об’єкта нерухомого майна за адресою: вулиця Горького, 
буд. 2-А, с. Гриньки, Глобинський район, Полтавської області (відповідно до 
інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 
07.12.2017), згідно з протоколом № 11 від 14.12.2017 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Ромашко Олександра Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця Строни, 
будинок №23, кімната №204

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 грудня 2017 р. № 25 - В



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 листопада 2017 р. № 23 - В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ящук Раїси Яківни щодо приватизації квартири 
за адресою: в у л и ц я  Гірників, будинок № 17, квартира № 44 та наданий 
пакет документів, 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, у зв’язку з відсутністю документа, що підтверджує 
невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного 
житлового фонду, а саме за період : 
з 1992 по 15.01.1993 -  гр. Ящук Раїса Яківна, 
з 1992 по 15.01.1993 - г р . Плис Ірина Володимирівна

*
1. Відмовити у проханні гр. Яіцук Раїси Яківни щодо приватизації 

квартири за адресою: вулиця Гірників, будинок № 17, квартира № 44.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 листопада 2017 р. № 22 - В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дідковської Людмили Михайлівни щодо 
приватизації квартири за адресою: вулиця Конституції, будинок № 46, 
квартира X» 17 та наданий пакет документів, 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, у зв’язку з відсутністю документа, що 
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації 
державного житлового фонду, а саме за період :
з 16.01.1996 по 28.11.1997 та з 08.10.1999 по 13.12.2000 -  гр. Дідковська 
Людмила Михайлівна,
з 16.01.1996 по 11.08^ 1999 -  гр. Білошицький Дмитро Васильович , 
з 1992 по 11.08.1999 - гр. Білошицький Василь Дмитрович

1. Відмовити у проханні гр. Дідковській Людмилі Михайлівні щодо 
приватизації квартири за адресою: вулиця Конституції, будинок № 46, 
квартира № 17.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Демченка Владислава Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця Миру, 
будинок № 8, кімната № 224 та наданий пакет документів, 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, у зв’язку з:
-наявністю зареєстрованих за гр. Демченком Владиславом Олександровичем 
на праві приватної власності об’єктів нерухомого майна за адресами:

- м. Полтава, вул. Колективна буд. 6, кв.77;
- м. Горішні Плавні Полтавської області , проспект Героїв Дніпра, буд.24, 

кв. 46 *
(відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме 

майно від 19.10.2017);
-проживання у гуртожитку постійно сукупно менше п’яти і більше років (дата 
реєстрації 18.04.2014)
згідно з протоколом № 10 від 07.11.2017 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Демченку Владиславу Олександровичу
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця 
Миру, будинок № 8, кімната № 224

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 листопада 2017 р. № 21 - В

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бан Олександри Сергіївни щодо приватизації 
квартири за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 16, квартира
№ 24 та наданий пакет документів, 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, у зв’язку у зв’язку з відсутністю документа, 
що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для 
приватизації державного житлового фонду, а саме за період : з 19.01.2007 по 
25.04.2012 :

1. Відмовщи у проханні гр. Бан Олександрі Сергіївні щодо 
приватизації квартири за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 16, 
квартира № 24.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 листопада 2017 р. № 20 - В

Ю.М.Муха -



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла *

Розглянувши заяву гр. Ребрової Інни Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв 
Дніпра, будинок № ЗО, секція №6, кімната № 4 та наданий пакет документів, 
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, у зв’язку у 
зв’язку з відсутністю документа, що підтверджує невикористання 
громадянином житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, 
а саме за період :

з 1992 по 18.08.2004 -  гр. Реброва Інна Володимирівна, 
з 01.02.2005 по 20.05.2009 -  гр. Климов Вадим Геннадійович 
згідно з 'протоколом №10 від 07.11.2017 засідання комісії із 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Ребровій Інні Володимирівні щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв 
Дніпра, будинок № ЗО, секція №6, кімната № 4.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 листопада 2017 р. № 1 9 - В

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сіренко Валентини Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою : вул. Миру, 
будинок № 8, кімната № 203 та наданий пакет документів, 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, у зв’язку з відсутністю 
документа, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків 
для приватизації державного житлового фонду, а саме за період з 1992 по 
15.02.2012, та у зв’язку з наявністю, зареєстрованих за гр. Сіренко 
Валентиною Іванівною, на праві приватної власності житлових приміщень за 
адресами:

провулок Карнакова , будинок 14, м. Харків,
вулиця Полтавський Шлях , будинок 1 18, кв.Ю, м. Харків.
(відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на 

нерухоме майно від 17.07.2017), згідно з протоколом № 7 від 19.07.2017 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Сіренко Валентині Іванівні щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, 
будинок № 8, кімната № 203.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 серпня 2017 р. № 17-В

Ю.М.Муха



І

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кривошея Валентина Вікторовича щодо 
передачі в приватну власність квартири за адресою: вул. Миру, будинок
№ 1, квартира № 82 та надані документи, згідно із Законом України "Про 
приватизацію державного житлового фонду", 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, у зв’язку з відсутністю копії ордера на 
жиле приміщення:

1. Відмовити гр. Кривошею Валентину Вікторовичу в оформленні 
передачі в приватну власність квартири за адресою: вул. Миру, будинок 
№ 1, квартира № 82.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 червня 2017 р. № 13-В

Ю.М.Муха



жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3. 
кімната № 636, згідно зі ст. 368 Цивільного Кодексу України, 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, у зв’язку з наявністю 
гр. Сич М.С. квартири № 46 по проспекту Героїв Дніпра буд. 17/10, набутої 
за час шлюбу, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстр} 
речових прав на нерухоме майно від 16.05.2017, на підставі протоколу Л° 5 
від 17.05.2017 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. Сич Марини Василівни 
щодо приватизації та оформленні передачі в приватну власність жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 636.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 квітня 2017 р. № 10-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Хатьонки Валерія Володимировича щодо 
приватизації квартири за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 6, квартира 
№ 1 та наданий пакет документів, згідно із Законом України "Про 
приватизацію державного житлового фонду", 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, у зв’язку з відсутністю у
гр. Хатьонки В.В. довідки з попередніх місць проживання після 1992 року, 
щодо невикористання права на приватизацію державного житловог о фонду, а 
саме за період: з 17.09.1996 по 12.11.1999:

1. Відмовити у проханні гр. Хатьонці Валерію Володимировичу 
щодо приватизації квартири за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 6, 
квартира № 1.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 квітня 2017 р. № 8-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ііценка Олександра Володимировича щодо
приватизації та оформленні передачі в приватну власність жилого приміщення у 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №232 та необхідний 
пакет документів, 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, у зв'язку з наявністю 
зареєстрованих за гр. Ііценком О.В. на праві приватної власності (приватної 
спільної сумісної) об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: 

вул. Калініна, буд. 10, кв. 89 м. Полтава, Полтавська область, 
вул. Першогравнева, буд. 6, м. Олевськ, Олевський район. Житомирська 

область ,
вул. Полтавська, буд. 12, кв. 5, м. Баштанка, Баштанський район. Миколаївська 

область,
вул. Шевченка, буд. 19, кв.13 м. Горішні Плавні с. Дмитрівка, Полтавська 

область,
вул. Заводська, буд. 15, кв. 12, смт. Велика Олександрівна. 

Великоолександрівський район, Херсонська область,
вул. Тіунова, буд. 12, м. Єнакієве, Донецька область.

(відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно від 16.03.2017), згідно з протоколом № 3 від 23.03.2017 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. І щепка Олександра 
Володимировича щодо приватизації та оформленні передачі в приватну власність

у гуртожитку за адресою вул. Портова, будинок .У» 1.

Ю.МДКха



%

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 квітня 2017 р. № 9-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Медведєвої Тетяни Геннадіївни щодо 
приватизації та оформлення передачі в приватну власність жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната 
№207 _та необхідний пакет документів, згідно із Законами України "Про 
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення гтро 
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю довідок з 
попередніх місць проживання після 1992 року щодо невикористання права на 
приватизацію державного житлового фонду, а саме за період: з 01.01.1996 по 
26.12.1997 згідно з протоколом № 3 від 23.03.2017 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. Медведєвої Тетяни 
Геннадіївни щодо приватизації та оформлення передачі в приватну власність 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою : вул. Миру, будинок № 8, 
кімната №207.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 січня 2017 р. № 1-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Болотіної Вікторії Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення на користь її сина гр. Глінського Єгора 
Ігоровича у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната
№ 329 _та наданий пакет документів, 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, у зв’язку з тим, що сфера дії Закону 
України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків" поширюється на громадян , які більше п’яти років на законних 
підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках та фактично 
проживають у них і згідно з протоколом № 1 від 13.01.2017 засідання комісії 
із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. Болотіної Вікторії 
Вікторівни у приватизації та оформленні передачі в приватну власність 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Стропи, будинок № 23, 
кімната № 329 на користь її сина гр. Глінського Єгора Ігоровича .



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Якуніна Юрія Вікторовича щодо приватизації 
квартири за адресою: вул. Гірників, будинок № 1, квартира № 84 та
наданий пакет документів, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду", 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, у зв’язку з відсутністю копії ордера про надання жилої 
площі:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. Якуніна Юрія Вікторовича 
у приватизації та оформленні передачі в приватну власність квартири за 
адресою: вул. Гірників, будинок № 1, квартира № 84 .

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 лютого 2017 р. № 2-В

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 лютого 2017 р. № 3-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горбаня Сергія Васильовича щодо приватизації 
та оформленні передачі в приватну власність жилого приміщення у гуртожитку 
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №425 та необхідний пакет 
документів, 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, у зв’язку з наявністю зареєстрованих за гр. Горбань С.В. зареєстрованих 
на праві приватної власності (приватної спільної часткової) об’єкти нерухомого 
майна, розташованих за адресами:

вул. Полоцька, буд. 1, кв. 39, м. Донецьк, Донецька обл., 
вул. Башкирцевої Марії, буд. 35, кв. 95, м. Полтава, Полтавська обл., 
вул. Лісна, буд. 47, с. Судівка, Диканський р-н, Полтавська обл., 
вул. Ощєпкова, буд. 8/1, кв. 27, м. Харків, Харківська обл..

(відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно від 07.02.2017), згідно з протоколом № 2 від 22.02.2017 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. Горбаня Сергія Васильовича 
щодо приватизації та оформленні передачі в приватну власність жилого

гуртожитку за адресою вул. Портова, будинок № 1,

міського голови ~  ~ ' О.А.Чуприна

приміщення у



І
УКРАЇНА

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пензій Лідії Іванівни щодо приватизації та 
оформлення передачі в приватну власність жилого приміщення у гуртожитку 
за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната №333 та необхідний пакет 
документів, 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, у зв’язку з :
- відсутністю довідок з попередніх місць проживання після 1992 року щодо 
невикористання права на приватизацію державного житлового фонду, а саме 
за період: з 01.07.1992 по 30.12.1998;
- наявністю зареєстрованого за гр. Пензій Л.І. на праві приватної власності 
об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою : вул. Садова, буд. 10а, 
кв. 15, с. Гореничі, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. (відповідно до 
інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно від 15.03.2017),
згідно з протоколом № 3 від 23.03.2017 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. Пензій Лідії Іванівні щодо 
приватизації та оформлення передачі в приватну власність жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою вул. Строни, будинок № 23, кімната

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 березня 2017 р. № 6-В

Ю.М.Муха



/
/

/
/

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Щербини Людмили Григорівни щодо
приватизації та оформлення передачі в приватну власність жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната 
№514 _та необхідний пакет документів, 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, у зв’язку з відсутністю довідок з 
попередніх мі(?ць проживання після 1992 року щодо невикористання права на 
приватизацію державного житлового фонду, а саме за періоди: з 08.06.2005 
по 23.10.2007 згідно з протоколом № 2 від 22.02.2017 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у задоволенні прохання гр. Щербини Людмили 
Григорівни щодо приватизації та оформлення передачі в приватну власність 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою вул. Строни, будинок № 23. 
кімната №514.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 березня 2017 р. № 5-В

.атизаци 
Ьго фонду, 
/голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою у написанні по батькові гр. Назаренко Лі; 
Костянтинівни на підставі заяви гр. Назаренко Лідії Костянтинівни в 
26.05.2017:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, видано 
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міськ 
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 05 серпня 2002 рої 
№ 315 на квартиру № 79 у будинку № 47 по вулиці Леніна у міс 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

1.1. Слово «Константинівні» замінити словом «Костянтинівні».

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 травня 2017 р. № 1 - з

*



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 серпня 2017 р. № 2 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою у написанні імені гр. Олішевської Анни Петрівни на 
підставі заяви гр. Олішевської Галини Олексіївни від 01.08.2017:

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 02 квітня 1996 року № 366 
на квартиру № 9 у будинку № 94 по вулиці Леніна у місті Комсомольську 
Полтавської області, а саме:А .1.1. Слово «Ганні» замінити словом «Анні».

Ю.М. Муха



ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 вересня 2017 р. № 3 - з

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою у написанні прізвища гр. Желєзняк Світлани 
Володимирівни на підставі заяви гр. Пекарчук Тетяни Василівни від 06.09.2017:

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 04 червня 1997 року 
№ 1648 на квартиру № 50 у будинку № 67 по вулиці Добровольського у місті 
Комсомольську Полтавської області, а саме:

1.1. Слово «Желізняк» замінити словом «Желєзняк».



/

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

/
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Азізова Віталія Юрійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№12, секція №19, кімната №3 та наданий пакет документів, 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, у зв’язку з наявністю 
зареєстрованих за гр. Азізовим Віталієм Юрійовичем на праві приватної 
власності об’єкта нерухомого майна за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
буд.61, кв.89 м. Горішні Плавні Полтавської області (відповідно до 
інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 
07.12.2017), згідно з протоколом № 11 від 14.12.2017 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Азізова Віталія Юрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця
Молодіжна, будинок №12, секція №19, кімната №3

/ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 грудня 2017 р. № 24 - В

Ю.М.Муха


