
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

20 грудня 2019 №79

Про внесення змін до свідоцтва
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою в написанні прізвища гр. гр. Кириченко Ірини 
Антонівни, Кириченка Віталія Івановича, Кириченко Людмили Віталіївни, 
Кириченко Олени Віталіївни, на підставі заяви гр. Кириченко І.А. від 17.12.2019:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням органу приватизації 
від 04 грудня 1996 року № 1414 на квартиру № ЗО у будинку № 73 по вул. Леніна 
(проспект Героїв Дніпра) у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні) Полтавської 
області, а саме:

прізвище “Кіріченко” замінити прізвищем “Кириченко”.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

31 січня 2019 № 4

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою в написанні по батькові Земель Марини 
Олександрівни, на підставі заяви Земель М.О. від 31.01.2019:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням від 08 лютого 
1999 року № 154 на квартиру № 22 у будинку № 21/6 по вул. Молодіжній у 
м. Горішні Плавні Полтавської області, а саме:

слово “Володимирівні” замінити словом “Олександрівні”.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІІИНЬОШІАВШВСЬКА МІСЬКА РАДА
і І () Л ТА ВС Ь КОЇ ОБЛ АСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

1Гберезня 2019 №9

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою в написанні частки власності на квартиру № 93 у 
будинку № 7 по вул. Миру гр. Лендел Оксани Петрівни, на підставі її заяви від 
07.03.2019:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням від 26 грудня 2000 року 
№ 559 на квартиру № 93 у будинку № 7 по вул. Миру у м. Комсомольськ 
(м. Горішні І Ілавні) Полтавської області, а саме:

цифри “1/2” замінити цифрами “1/3”.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

20 грудня 2019 № 78

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою в написанні по батькові гр. Турло Світлани 
Миколаївни, на підставі заяви гр. Турло С.М. від 17.12.2019:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням органу приватизації 
від 06 червня 1997 року № 1688 на квартиру № 189 у будинку № 72 по вул. Леніна 
(проспект Героїв Дніпра) у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні) Полтавської 
області, а саме:

по батькові “Михайлівні” замінити по батькові “Миколаївні”.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

иватизацп 
рвого фонду, 
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І}

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

ЗО жовтня 2019 № 6-р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із втратою гр. Ставничою Зінаїдою Вікторівною свідоцтва про 
право власності на житло за адресою: вулиця Строни, будинок 2, квартира 31 
у м. Комсомольську (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 Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області сьомого скликання від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви 
гр. Ставничої Зінаїди Вікторівни від 29.10.2019:

1. Видати гр. Ставничій Зінаїді Вікторівні дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, видане Комсомольською міською радою народних депутатів, 
згідно з розпорядженням від 25 листопада 2002 року № 539 на квартиру № 31 
у будинку № 2 по вулиці Строни у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні) 
Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з розпорядженням від 
25 листопада 2002 року № 539 на квартиру № 31 у будинку № 2 по вулиці Строни 
у місті Комсомольську Полтавської області.

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

Ю .М . М у х а



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

24 вересня 2019 №

Про видачу дублікатів свідоцтв 
про право власності 
на нерухоме майно

У зв’язку із втратою гр. Млинцем Володимиром Григоровичем свідоцтв про 
право власності на нерухоме майно за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 94, квартири № 74, № 75 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 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 
21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Млинця Володимира Григоровича від 
10.09.2019:

1. Видати гр. Млинцю Володимиру Григоровичу дублікати свідоцтв про 
право власності на нерухоме майно, видані органом приватизації державного 
житлового фонду Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області , згідно 
з розпорядженням від 07 лютого 2018 року № 8 на квартири № 74, № 75 
у будинку № 94 по проспекту Героїв Дніпра у місті Горішні Плавні Полтавської 
області.

2. Вважати не дійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно, 
видані органом приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 07 лютого

вартири № 74, № 75 у будинку № 94 по проспекту Героїв 
Плавні Полтавської області, 
виконанням цього рішення залишаю за собою.
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

26 червня 2019 № 4-р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв'язку із втратою гр. Раєвським Ігорем Юрійовичем свідоцтва про право 
власності за адресою: вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра), будинок 77, 
квартира 62 у м. Комсомольську (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 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання 
від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Раєвського Ігоря Юрійовича від 
24.06.2019:

1. Видати гр. Раєвському Ігорю Юрійовичу дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, видане Комсомольською міською радою народних депутатів, 
згідно з розпорядженням від 28 лютого 1997 року № 551 на квартиру № 62 
у будинку № 77 по вулиці Леніна (проспект Героїв Дніпра) у місті Комсомольську" 
(місті Горішні Плавні) Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з розпорядженням 
від 28 лютого 1997 № 551 на квартиру № 62 у будинку № 77 по вулиці Леніна 
у місті Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу департаменту економічного розвитку та ресурсів 
(Киричок І.О.) у десятиденний строк надати КП «Кременчуцьке МЕТІ»

' на житло.

О.А. Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

05 червня 2019 № 3-р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із втратою гр.гр. Мажулою Віктором Степановичем та Мажулою 
Романом Вікторовичем свідоцтва про право власності за адресою: вулиця 
Конституції, будинок 16, квартира 47 у м. Комсомольську (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 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого 
скликання від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Мажули Віктора 
Степановича від 05.06.2019:

1. Видати гр. Мажулі Віктору Степановичу дублікат свідоцтва про право 
власності, видане Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з 
розпорядженням від 01 листопада 2002 року № 468 на квартиру № 47 у будинку 
№ 16 по вулиці Конституції у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні).. 
Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності, видане 
Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з розпорядженням 
від 01 листопада 2002 року № 468 на квартиру № 47 у будинку № 16 по вулиці 
Конституції у місті Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу департаменту економічного розвитку та ресурсів 
(Киричок І.О.) у десятиденний строк надати КП «Кременчуцьке МЕТІ»

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

28 травня 2019 Л* 2-р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із втратою гр. Піциком Олександром Миколайовичем свідоцтва 
про право власності на нерухоме майно за адресою: вулиця Портова будинок 1, 
кімната № 329 у м. Комсомольську (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. Гошкович Вікторії Григорівни від 27.05.2019 
(уповноважена особа за довіреністю від 15.05.2019 № 1060):

1.Видати гр. Піцику Олександру Миколайовичу дублікат свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно, видане органом приватизації державного 
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з 
розпорядженням від 05 лютого 20015 року № 25 на кімнату № 329 у будинку 
№ 1 по вулиці Портовій у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні) 
Полтавської області.

2.Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
видане органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 05 лютого

Ю .М . М у х а



І

и УКРАЇНА
ШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 січня 2019 р. № 1 -р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із пошкодженням гр. гр. Мусієнком Анатолієм Олександровичем, 
Мусієнко Ліною Іванівною та Мусієнко Світланою Анатоліївною свідоцтва про 
право власності за адресою: вулиця Добровольського будинок 77, квартира 92 
у м. Комсомольську (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. Мусієнко Ліни Іванівни від 27.12.2018:

1 .Видати гр. Мусієнко Ліні Іванівні дублікат свідоцтва про право власності, 
видане Комсомольською міською радою Полтавської області, згідно з 
розпорядженням від 01 грудня 2006 року № 515 на квартиру № 92 у будинку 
№ 77 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні) 
Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності, видане 
Комсомольською міською радою Полтавської області, згідно з розпорядженням 
від 01 грудня 2006 року № 515 на квартиру № 92 у будинку № 77 по вулиці 
Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу департаменту економічного розвитку та ресурсів 
(Киричоіі___І.О.) у десятиденний строк надати КП «Кременчуцьке МЕТІ»
ін< гацмО про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житло.

Приватизації 
ситорврго фонду,

ІсМфш ролови
/

м*Урпоч г А г /

Ю .М . М у х а



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

17 січня 2019 № 1

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гупалова Лілія Вікторівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 15, 
квартира № 32, 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. Гупалової Лілії Вікторівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Гірників, будинок № 15, квартира № 32 і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 6-30 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Ту валовою 
Лілією Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

31 січня 2019 №3

Про приватизацію житла

Наймач гр. Полозун Слизавета Вікторівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 40,
квартира № 65. 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. Полозун Слизавети Вікторівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 40, квартира № 65 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 1-11 грн. (одна грн. 11 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Полозун Єлизавета Вікторівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. ОСББ «МЖК» у десятиденний термін укласти договір з Полозун 
Єлизаветою Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

ова органч приватизації 
ержа в но го жиг; і о во го фонду, 

11 и к міського голови
/сЙ ^ /У

г * //
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

25 січня 2019 № 2

Про приватизацію житла

Наймач гр. Малоєдова Майя Андріївна надала заяву на приватизацію 
кімнат у комунальній квартирі, що знаходиться за адресою: проспект Еероїв 
Дніпра, будинок № 78, квартира № 104, кімната №1, №2, які 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. Малоедової Майї Андріївни щодо 
приватизації кімнат у комунальній квартирі, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 78, квартира № 104, кімната №1, №2 і передати 
вказані кімнати в комунальній квартирі в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 1-38 грн.

4. ОСБЬ «Молодіжне 78» у десятиденний термін укласти договір з- 
гр. Малоєдовою Майєю Андріївною на участь її у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



т
ГОРТШНЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

15 лютого 2019 № 5

Про приватизацію житла

Наймач гр. Нагалич Любов Василівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний, будинок № 2, 
квартира № 13, 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. Наталич Любові Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: провулок 
Молодіжний, будинок № 2, квартира № 13 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 5-67 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Нагалич Любов’ю 
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

15 лютого 2019 № 6

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дерій Галина Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 73, 
квартира № 140, 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. Дерій Галини Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 73, квартира № 140 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 2-82 гри. (дві грн. 82 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Дерій Галина Миколаївна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з Дерій Галиною 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

15 лютою 2019 №7

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дерипаеко Володимир Васильович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок 
№ 31, квартира № 292, 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. Дсрипаска Володимира 
Васильовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Миру, будинок № 31, квартира № 292 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 0-19 грн. (нуль гри. 19 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Дерипаеко Володимир Васильович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у їй. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Дерипаеком 
Володимиром Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
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ГОРІШНЬОПЛАВІІІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

04 березня 2019 № 8

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мараховський Володимир Григорович надав заяву на 
приватизацію і чартери, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, 
будинок № 18, квартира № 54, яка використовується ним та членами його сім’ї 
на умовах найму.

Після р ^рахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мараховського Володимира 
Григоровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Конституції, будинок № 18, квартира № 54 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 4-21 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Мараховським 
Володимиром Г рию рови чем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

20 березня 2019 № 10

Про приватизацію житла

Наймач гр. Прокопенко Юлія Петрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 83, 
квартира № 57, 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. Прокопенко Юлії Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 83, квартира № 57 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 3-47 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з Прокопенко Юлією 
Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

22 березня 2019 № 12

Про приватизацію житла

Наймач гр. Протає Наталя Василівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 89, 
квартира № 1, 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. Протає Наталі Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 89, квартира № 1 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 0-27 гри.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з Протас Наталею 
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

рішення:

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬЬСА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

22 березня 2019 № 13

Про приватизацію житла

Наймач гр. Голубєва Лариса Леонідівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 23, 
квартира № 60, 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. Голубєвої Лариси Леонідівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 23 квартира № 60 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 0-03 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Голубєвою 
Ларисою Леонідівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

01 квітня 2019 № 14

Про приватизацію житла

Наймач гр. Золотайко Дар’я Олександрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 19, 
квартира № 10, 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. Золотайко Дар’ї Олександрівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 19 квартира № 10 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

2. Розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири затвердити 
(додається).

3. Суму в розмірі 3-08 грн. (три грн. 08 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Золотайко Дар’я Олександрівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Золотайко Дар’єю 
Олександрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

01 квітня 2019 № 15

Про приватизацію житла

Наймач гр. Сокол Валентина Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 23, 
квартира № 207, 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. Сокол Валентини Миколаївни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 23, квартира № 207 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири затвердити 
(додається).

3. Суму в розмірі 3-15 гри. (три грн. 15 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Сокол Валентина Миколаївна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Сокол 
Валентиною Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

О.А. Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

09 квітня 2019 № 16

Про приватизацію житла

Наймач гр. Шавлак Володимир Миколайович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 2, 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. Шавлака Володимира 
Миколайовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 2, квартира № 59 і передати 
вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 3-00 гри. (три грн. 00 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Шавлак Володимир Миколайович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Шавлаком 
Володимиром Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

03 травня 2019 № 17

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бахмат Віктор В’ячеславович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
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. Бахмата Віктора В’ячеславовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 13 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-86 грн. (чотири грн. 86 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Бахмат Віктор В’ячеславович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Бахматом 
Віктором В’ячеславовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

атизацп
житлового фонду, 
іськог<$ голови



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

03 травня 2019 № 18

Про приватизацію житла

Наймач гр. Харлінська Зоя Євгенівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 7, 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. Харлінської Зої Євгенівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 7 і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Суму в розмірі 4-77 гри. (чотири грн. 77 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Харлінська Зоя Євгенівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Харлінською 
Зоєю Євгенівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

03 травня 2019 № 19

Про приватизацію житла

Наймач гр. Рибка Віталій Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 37, 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. Рибки Віталія Вікторовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 37 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 10-24 грн. (десять грн. 24 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Рибка Віталій Вікторович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Рибкою 
Віталієм Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

03 травня 2019 №20

Про приватизацію житла

Наймач гр. Заліський Сергій Костянтинович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 58, 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. Заліського Сергія Костянтиновича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 58 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 7-38 грн. (сім грн. 38 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Заліський Сергій Костянтинович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Заліським 
Сергієм Костянтиновичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 травня 2019 №21

Про приватизацію житла

Наймач гр. Загорулько Володимир Валерійович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№ 1, квартира № 31, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах 
найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Загорулька Володимира 
Валерійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 31 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 7-03 грн. (сім грн. 03 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Загорулько Володимир Валерійович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Загорульком 
Володимиром Валерійовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА м іс ь к а  ра да  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 травня 2019 №22

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гвоздецький Віталій Миколайович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№ 1, 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. Гвоздецького Віталія 
Миколайовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 43 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 3-02 грн. (три грн. 02 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Гвоздецький Віталій Миколайович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Гвоздецьким 
Віталієм Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонД 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 травня 2019 №23

Про приватизацію житла

Наймач гр. Михайлова Ольга Василівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
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. Михайлової Ольги Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 18 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-69 гри. (чотири грн. 69 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Михайлова Ольга Василівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Михайловою 
Ольгою Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ї ї

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 травня 2019 №24

Про приватизацію житла

Наймач гр. Хуснутдінов Василь Феляхетдінович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№ 1, квартира № 51, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах 
найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Хуснутдінова Василя 
Феляхетдіновича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 51 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-60 гри. (чотири грн. 60 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Хуснутдінов Василь Феляхетдінович сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Хуснутдіновим 
Василем Феляхетдіновичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова органу приватизації 
державного житлового фонду, 
заступник міського голови Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОШІАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 травня 2019 №25

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гнітько Богдан Дмитрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 25, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гнітька Богдана Дмитровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 25 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 15-42 гри. (п’ятнадцять грн. 42 коп.) за надлишки 
загальної площі гр. Гнітько Богдан Дмитрович сплачує на розрахунковий 
рахунок № 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Гнітьком" 
Богданом Дмитровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 травня 2019 №26

Про приватизацію житла

Наймач гр. Момот Аліна Володимирівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 28, 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. Момот Аліни Володимирівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 28 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 12-45 гри. (дванадцять грн. 45 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Момот Аліна Володимирівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Момот Аліною 
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку. -

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

'А і/в XXолова органу приватизації
державного житлового фонду, 
заступник міського голови Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 травня 2019 №27

Про приватизацію житла

Наймач гр. Соловей Андрій Сергійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 52, 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. Солов’я Андрія Сергійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 52 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 9-57 грн. (дев’ять грн. 57 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Соловей Андрій Сергійович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Солов’єм 
Андрієм Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

07 травня 2019 №28

Про приватизацію житла

Наймач гр. Сіренченко Ігор Васильович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 54, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сіренченка Ігоря Васильовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 54 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 3-22 грн. (три грн. 22 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Сіренченко Ігор Васильович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Сіренченком 
Ігорем Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

тгизацп
Н державного ̂ и  торрі о фонду, 
: заету п й и ф л л  с ь кЬш/гол о ви

% ' х 4V V п л

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

08 травня 2019 №29

Про приватизацію житла

Наймач гр. Білоус Андрій Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 60, 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. Білоуса Андрія Володимировича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 60 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 6-80 грн. (шість грн.80 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Білоус Андрій Володимирович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Білоусом 
Андрієм Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МТСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗ АЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

08 травня 2019 №30

Про приватизацію житла

Наймач гр. Єрмакова Наталія Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № І, 
квартира № 57, 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. Єрмакової Наталії Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 57 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 7-66 грн. (сім грн. 66 кой.) за надлишки загальної площі 
гр. Єрмакова Наталія Іванівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Єрмаковою 
Наталією Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

13 травня 2019 №31

Про приватизацію житла

Наймач гр. Касян Олексій Олексійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
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. Касяна Олексія Олексійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 26 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 3-10 грн. (три грн. 10 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Касян Ольга Вячеславівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Касяном 
Олексієм Олексійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт., 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

ватизацп 
ого фонду, 
голови

поч •-

Ю .М . М уха



ГОРШІНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

13 травня 2019 № 32

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ткаченко Каріна Ігорівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 19, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткаченко Каріни Ігорівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 19 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 2-68 грн. (дві гри. 68 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Ткаченко Каріна Ігорівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Ткаченко 
Каріною Ігорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

15 травня 2019 №33

Про приватизацію житла

Наймач гр. Скриль Станіслав Валерійович надав заяву на приватизацію 
квартири, шо знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 29. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Скриля Станіслава Валерійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 29 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 3-13 грн. (три грн. 13 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Скриль Станіслав Валерійович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Скрилем 
Станіславом Валерійовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

15 травня 2019 №34

Про приватизацію житла

Наймач гр. Хомлюк Ярослав Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
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. Хомлюка Ярослава Анатолійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 46 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 2-98 грн. (дві грн. 98 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Хомлюк Ярослав Анатолійович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Хомлюком 
Ярославом Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

16 травня 2019 №35

Про приватизацію житла

Наймач гр. Однокоз Олена Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 17, 
квартира № 60, 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. Однокоз Олени Миколаївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Гірників, будинок № 17 квартира № 60 і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 4-03 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Однокоз Оленрю 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

17 травня 2019 №36

Про приватизацію житла

Наймач гр. Палашова Лідія Панасівна надала заяву на приватизацію 
квартири,_ що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 8, 
квартира № 29, 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. Палашової Лідії Панасівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 8 квартира № 29 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 9-14 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Палашовою- 
Лідією Панасівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

иватизацп 
вого фонду, 
о голови



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

1" травня 2019 №37

ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про приватизацію житла

Наймач гр. Луценко Сергій Леонідович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 50, 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. Луненка Сергія Леонідовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 50 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-75 грн. (чотири грн. 75 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Луценко Сергій Леонідович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Луценком 
Сергієм Леонідовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛЛВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

17 травня 2019 Л° 38

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ковальчук Руслан Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
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. Ковальчука Руслана Вікторовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 32 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-06 три. (чотири грн. 06 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Ковальчук Руслан Вікторович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Ковальчуком 
Русланом Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



\

ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

17 травня 2019 №39

Про приватизацію житла

Наймач гр. Малишев Олег Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Строни, будинок № 6, квартира 
№31, ‘яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Малиінева Олега Анатолійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Строни, будинок № 6 квартира № 31 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 3-13 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Малишевим 
Олегом Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОТТЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

20 травня 2019 № 40

Про приватизацію житла

Наймач гр. Григор’єва Надія Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 36, 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. Григор’євої Надії Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 36 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 3-40 три. (три грн. 40 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Григор’єва Надія Іванівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Григор’євою 
Надією Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

20 травня 2019 №41

ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про приватизацію житла

Наймач гр. Капустин Наталія Сергіївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 49, 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. Капустин Наталії Сергіївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 49 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 6-73 гри. (шість грн. 73 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Капустин Наталія Сергіївна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Капустян 
Наталією Сергіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОШІАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

21 травня 2019 № 42

Про приватизацію житла

Наймач гр. Безух Олександр Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 83,
квартира № 56, 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. Безуха Олександра 
Олександровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 83, квартира № 56 і передати 
вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-08 грн. (чотири грн. 08 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Безух Олександр Олександрович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з гр. Безухом 
Олександром Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

22 травня 2019 №43

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бєлов Андрій Вячеславович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 45, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Пісдя розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Белова Андрія Вячеславовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 45 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-68 гри. (чотири грн. 68 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Бєлов Андрій Вячеславович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Бєловніуі 
Андрієїч Вячеславовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

22 травня 2019 № 44

Про приватизацію житла

Наймач гр. Солоімаха Віта Валеріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 55, 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. Соломахи Віти Валеріївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 55 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 10-13 гри. (десять грн. ІЗ кой.) за надлишки загальної 
площі гр. Соломаха Віта Валеріївна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Соломахою 
Вітою Валеріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

22 травня 2019 № 45

Про приватизацію житла

Наймач гр. Айзуп Наталія Петрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 6, 
квартира № 17. 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. Айзуп Наталії Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 6, квартира № 17 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-64 грн. (чотири грн. 64 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Айзуп Наталія Петрівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. ОСББ «Молодіжна 6» у десятиденний термін укласти договір з 
гр. Айзуп Наталією Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та .. 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха
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ГОРІШНЬОПЛЛВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

23 травня 2019 № 46

Про приватизацію житла

Наймач гр. Заровна Неля Леонідівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира №61, 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. Заровної Нелі Леонідівні щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № І, квартира № 61 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 12-99 гри. (дванадцять грн. 99 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Заровна Неля Леонідівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Заровною 
Нелею Леонідівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова органу приватизації

Ю .М . М уха



ГОРППНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

24 травня 2019 № 47

Про приватизацію житла

Наймач гр. Сергієнко Сергій Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 40, 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. Сергієнка Сергія Миколайовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 40 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 1-98 гри. (одна гри. 98 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Сергієнко Сергій Миколайович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Торішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Сергієнко,м 
Сергієм Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

27 травня 2019 № 48

Про приватизацію житла

Наймач гр. Брекало Максим Михайлович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
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. Брекала Максима Михайловича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 27 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 9-16 грн. (дев’ять грн. 16 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Брекало Максим Михайлович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Брекалом 
Максимом Михайловичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

приватизації 
тлового фонду, 
ого голови
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

28 травня 2019 № 49

Про приватизацію житла

Наймач гр. Білоус Олег Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 2. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Білоуса Олега Олександровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 2 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 6-67 грн. (шість грн. 67 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Білоус Олег Олександрович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Білоусом 
Олегом Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха
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ГОРІШНЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

29 травня 2019 № 50

Про приватизацію житла

Наймач гр. Яровцева Оксана Віталіївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 8, 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. Яровцевої Оксани Віталіївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 8 і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Суму в розмірі 10-29 гри. (десять гри. 29 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Яровцева Оксана Віталіївна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Яровцевою 
Оксаною Віталіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

10.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

21 березня 2019 № 11

Про приватизацію житла

Наймач гр. Антіпова Тетяна Михайлівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 42, 
квартира № 50, яка використовується нею на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Антіпової Тетяни Михайлівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 42, квартира № 50 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири затвердити 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з Антіповою 
Тетяною Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОВЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

05 червня 2019 № 51

Про приватизацію житла

Наймач гр. Фень Тетяна Петрівна надала заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 68, 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. Фень Тетяни Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 68, квартира № 15 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 6-21 гри. (шість грн. 21 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Фень Тетяна Петрівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з гр. Фень Тетяною 
Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШ НЬОПЛАВНЇВСЬК А МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

05 червня 2019 №52

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бойко Михайло Валерійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № Е 
квартира № 3, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бойка Михайла Валерійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 3 і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 0-41 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Бойком 
Михайлом Валерійовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛа ВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 червня 2019 № 53

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лоза Олександр Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 12, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лози Олександра Вікторовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 12 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-59 гри. (чотири гри. 59 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Лоза Олександр Вікторович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Лозою - 
Олександром Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

()РГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

10 червня 2019 №54

Про приватизацію житла

Наймач гр. Захарченко Денис Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 64. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Захарченка Дениса Анатолійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 64 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 4-50 гри. (чотири гри. 50 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Захарченко Денис Анатолійович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Захарченком 
Денисом Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ О ВЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

13 червня 2019 № 55

Про приватизацію житла

Наймач гр. Котвицький Роман Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № Е 
квартира № 14, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Котвицького Романа Вікторовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 14 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 10-26 гри. (десять гри. 26 коїт.) за надлишки загальної 
площі гр. Котвицький Роман Вікторович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Когвицьким 
Романом Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

08 липня 2019 № 56

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мельникова Ганна Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 5, квартира 
№  88, 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. Мельникової Ганни Миколаївни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Портова, будинок № 5, квартира № 88 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 5-32 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Мельниковою 
Ганною Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ О ВЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

18 липня 2019 №57

Про приватизацію житла

Наймач гр. Свистун Віталій Сергійович -надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 62, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Свистуна Віталія Сергійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 62 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 9-52 гри. (дев’ять грн. 52 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Свистун Віталій Сергійович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Свистуном 
Віталієм Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОЇ!ЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

31 липня 2019 №58

Про приватизацію житла

Наймач і р. Єрмачков Володимир Олександрович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 
№ 24, квартира № 24, 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. Єрмачкова Володимира 
Олександровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вулиця Гірників, будинок № 24, квартира № 24 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Г'орішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 0-19 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Єрмачковим 
Володимиром Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



У
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

09 серпня 2019 № 59

Про приватизацію житла

Наймач гр. Печерський Мирослав Вікторович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№ 1, квартира № 38, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Печерського Мирослава 
Вікторовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 38 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 4-59 три. (чотири грн. 59 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Печерський Мирослав Вікторович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Печерським 
Мирославом Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування., та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

14 серпня 2019 №60

Про приватизацію житла

Наймач гр. Якунін Юрій Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 1, квартира 
№ 84, яка використовується ним 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 № 9 
від 14.08.2019 ), прийнято рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Якуніна Юрія Вікторовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Гірників, будинок № 1, квартира № 84 і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Суму в розмірі 0-09 гри. (нуль грн. 09 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Якунін Юрій Вікторович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Якуніним 
Юрієм Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

15 серпня 2019 № 61

Про приватизацію житла

Наймач гр. Коваленко Володимир Григорович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№ 1, квартира № 5, яка використовується ним 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 № 9 
від 14.08.2019 ), прийнято рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Коваленка Володимира 
Григоровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 5 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 5-87 гри. (п’ять грн. 87 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Коваленко Володимир Григорович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Коваленком 
Володимиром Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

22 серпня 2019 №62

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ганага Сергій Іванович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 23. 
яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ганаги Сергія Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 23 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 9-50 гри. (дев’ять грн. 50 коп.) за надлишки загальної 
площі гр. Г анага Сергій Іванович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Ганагою 
Сергієм Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



V

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

04 вересня 2019 №63

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кайдалова Ольга Володимирівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок 
№ 21, квартира № 13, яка використовується нею на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кайдалової Ольги Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Миру, будинок № 21, квартира № 13 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 2-97 гри. (дві грн. 97 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Кайдалова Ольга Володимирівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Кайдаловою 
Ольгою Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт- 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

11 вересня 2019 №64

Про приватизацію житла

Наймач гр. Голубицький Володимир Миколайович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№ 1. квартира № 63, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Голубицького Володимира 
Миколайовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 63 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 8-60 грн. (вісім грн. 60 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Голубицький Володимир Миколайович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у їй. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

11 вересня 2019 №65

Про приватизацію житла

Наймач гр. Тристана Антона Сергійовича надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 56, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тристана Антона Сергійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 56 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 1-00 гри. (одна грн. 00 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Тристан Антон Сергійович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Тристаном 
Антоном Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



/

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

23 вересня 2019 №66

Про приватизацію житла

Наймач гр. Джулай Сергій Васильович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 11, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Джулая Сергія Васильовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 11 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 1-83 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з Джулаєм Сергієм 
Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

02 жовтня 2019 № 67

Про приватизацію житла

Наймач гр. Галюта Наталя Володимирівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок № 10/5, 
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. Галюти Наталі Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Конституції, будинок № 10/5, квартира № 22 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 0-41 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Галютою 
Наталею Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

03 жовтня 2019 № 6 8

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бахер Марина Вікторівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 31, квартира 
№ 294, 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. Бахер Марини Вікторівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Миру, будинок № 31, квартира № 294, і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 2-35 гри. (дві грн. 35 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Бахер Марина Вікторівна сплачує на розрахунковий рахунок 
ІІА558999980000031518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх 
Плавнях, Казначейство України (ЕАП).

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Бахер 
Мариною Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

10 жовтня 2019 №69

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дудко Володимир Федорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 33, 
квартира № 47, яка використовується ним та членами його 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 09.10.2019 ), прийнято рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дудка Володимира Федоровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 33, квартира № 47 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 2-86 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Дудком 
Володимиром Федоровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

10 жовтня 2019 № 70

Про приватизацію житла

Наймач гр. Михайлик Василь Васильович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 67, 
квартира № 64, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Михайлика Василя Васильовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 67, квартира № 64 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

2. Розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири затвердити 
(додається).

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з Михайликом 
Василем Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

О.А. Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

15 жовтня 2019 №71

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лимаренко Вадим Вадимович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 20, яка використовується ним та членами його 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 09.10.2019 ), прийнято рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лимаренка Вадима Вадимовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Молодіжна, будинок № 1, квартира № 20 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 0-87 гри.

Суму в розмірі 2-91 гри. (дві грн. 91 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Лимаренко Вадим Вадимович сплачує на розрахунковий рахунок 
І1А558999980000031518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх 
Плавнях, Казначейство України (ЕАП).

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Лимаренком 
Вадимом Вадимовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

22 жовтня 2019 №72

Про приватизацію житла

Наймач гр. Беркута Антон Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 79,
квартира № 4, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Беркути Антона Олександровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 79, квартира № 4 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін .

Суму в розмірі 6-39 гри. (шість грн. 39коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Беркута Антон Олександрович сплачує на розрахунковий рахунок 
ІІА558999980000031518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх 
Плавнях, Казначейство України (ЕАП).

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з гр. Беркутою 
Антоном Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

О.А. Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА. РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

31 жовтня 2019 №73

Про приватизацію житла

Наймач гр. Грак Андрій Сергійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 1, 
квартира № 44, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах 
найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Грака Андрія Сергійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Молодіжна, будинок № 1, квартира № 44, і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 6-56 гри. (шість грн. 56 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Грак Андрій Сергійович сплачує на розрахунковий рахунок 
ІІА558999980000031518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх 
Плавнях, Казначейство України (ЕАП).

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Граком 
Андрієм Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

25 листопада 2019 №74

Про приватизацію квартири 
№ 48 по вул. Космонавтів, буд. № 19

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положенням 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зі змінами та 
доповненнями, на підставі заяви гр. Андросова Івана Івановича на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок № 19, квартира 
№ 48, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму, враховуючи 
пропозиції громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (протокол № 16 від 
06.11.2019) та надані матеріали, орган приватизації державного житлового фонду 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

1. Передати квартиру, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок 
№ 19, квартира № 48 у приватну спільну часткову власність гр. Андросової Тетяни 
Дмитрівни, гр. Андросова Івана Івановича, гр. Андросової Наталії Іванівни, 
гр. Андросова Олексія Івановича.

2. Затвердити розрахунок площі, що безоплатно приватизується, (додаток). ...
3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області у десятиденний термін оформити свідоцтво про 
право власності і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових 
чеків на суму відповідно до розрахунку.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Андросовим Іваном 
Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

юбою.

ВИРІШИВ:

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

26 листопада 2019 №75

Про приватизацію квартири 
№ 29 по вул. Гірників, буд. № 7

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положенням 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зі змінами та
доповненнями, на підставі заяви гр. Чекмарьової Ольги Геннадіївни на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 7, квартира № 29, 
яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму та надані матеріали, 
орган приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області

1. Передати квартиру, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників будинок 
№ 7, квартира № 29 у приватну власність гр. Чекмарьової Ольги Геннадіївни.

2. Затвердити розрахунок площі, що безоплатно приватизується та вартості 
надлишків загальної площі квартири (додаток).

3. Суму в розмірі 1-20 грн. (одна грн. 20 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Чекмарьова Ольга Геннадїївна сплачує на розрахунковий рахунок 
ПА558999980000031518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях, 
Казначейство України (ЕАП).

4. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області у десятиденний термін оформити свідоцтво про 
право власності відповідно до розрахунку.

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Чекмарьовою 
Ольгою Геннадіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

ВИРІШИВ:

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

04 грудня 2019 №76

Про приватизацію квартири 
№ 95 у буд. № 75 по вул. Добровольського

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положенням 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зі змінами та 
доповненнями, на підставі заяви гр. Горулька Валерія Михайловича на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 75, 
квартира № 95, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму, та 
наданих матеріалів орган приватизації державного житлового фонду
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

1. Передати квартиру, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, 
будинок № 75, квартира № 95, у приватну спільну часткову власність гр. Горулька 
Валерія Михайловича, гр. Горулько Наталії Михайлівни, гр. Горулька Івана 
Валерійовича.

2. Затвердити розрахунок площі, що безоплатно приватизується (додаток).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області у десятиденний термін оформити свідоцтво про 
право власності і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових 
чеків на суму відповідно до розрахунку.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з гр. Горульком Валерієм 
Михайловичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

ВИРІШИВ:

Ю .М . М уха



ГОРІШНЬОШІАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

04 грудня 2019 №77

Про приватизацію квартири 
№ 8 у буд. № 19 по вул. Молодіжна

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положенням 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зі змінами та 
доповненнями, на підставі заяви гр. Проскурні Юлії Михайлівни на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 19, квартира 
№ 8, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму, та наданих 
матеріалів орган приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області

1. Передати квартиру, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок 
№ 19, квартира № 8, у приватну спільну часткову власність гр. Проскурні Юлії 
Михайлівни, гр. Проскурні Марії Русланівни, гр. Проскурні Анни Русланівни.

2. Затвердити розрахунок площі, що безоплатно приватизується (додаток).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області у десятиденний термін оформити свідоцтво про 
право власності і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових 
чеків на суму відповідно до розрахунку.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Проскурнею Юлією 
Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

ВИРІШИВ:



ГОРШІНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

03 травня 2019 № 1-В

Про відмову у приватизації 
кв. № 29 по вул. Гірників буд. № 7

Розглянувши заяву та документи гр. Чекмарьової Ольги Геннадіївни щодо 
приватизації квартири за адресою : вул. Гірників, будинок № 7, квартира № 29, 
керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» 
від 19.06.1992 N 2482-ХІІ, Положенням про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 16.12.2009 № 396 зі змінами та доповненнями

Відмовити гр. Чекмарьовій Ользі Геннадіївні у передачі в приватну 
власність квартири за адресою: вул. Гірників, будинок № 7, квартира № 29 у 
зв’язку з відсутністю копії ордера на жиле приміщення.

ВИРІШИВ:

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

28 травня 2019 № 2-В

Про відмову у приватизації
кв. № 61 по проспекту Героїв Дніпра буд. № 2

Розглянувши заяву та документи гр. Голуба Андрія Івановича щодо 
приватизації квартири за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 2, 
квартира № 61, керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» від 19.06.1992 N 2482-ХІІ, Положенням про порядок передачі 
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 16.12.2009 № 396 зі змінами та доповненнями

ВИРІШИВ:
Відмовити гр. Голубові Андрію Івановичу у передачі в приватну спільну 

часткову власність квартири за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 2, 
квартира № 61 у зв’язку з відсутністю документа, що підтверджує
невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного 
житлового фонду, а саме за період : з 04.07.1995 по 16.08.1996 -  гр. Голуб Андрій 
Іванович, з 25.12.2002 по 06.07.2005 -  гр. Голуб Лілія Андріївна.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

07 червня 2019 № 3-В

Про відмову у приватизації
кв. № 81 по вул. Гірників буд. № 17

Розглянувши заяву та документи гр. Матійчук Ганни Федорівни щодо 
приватизації квартири за адресою: вул. Гірників; будинок № 17, квартира № 81, 
керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» 
від 19.06.1992 N 2482-ХІІ, Положенням про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 16.12.2009 № 396 зі змінами та доповненнями, 
враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань (витяг з прот. № 7 
від 05.06.2019

Відмовити гр. Матійчук Ганні Федорівні у передачі в приватну власність 
квартири за адресою: вул. Гірників, будинок № 1 7, квартира № 81 у зв’язку з тим, 
що копія ордеру надана гр. Матійчук Г.Ф. видана на ім’я гр. Єрофєєва Василя 
Миколайовича.

ВИРІШИВ:

ІО.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

12 вересня 2019 № 4-В

Про відмову у приватизації 
квартири № 108 у будинку № 27 
по вулиці Космонавтів

Розглянувши заяву та документи гр. Титарчук Юлії Олексіївни щодо 
приватизації квартири за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 27,
квартира № 108, керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» від 19.06.1992 N 2482-ХІІ, Положенням про порядок передачі 
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 
затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 16.12.2009 № 396 зі змінами та доповненнями, 
враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань (витяг з протоколу 
№ 11 від 11.09.2019)

ВИРІШИВ:
Відмовити гр. Титарчук Юлії Олексіївни у передачі в приватну спільну 

часткову власність квартири за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 27, 
квартира № 108 у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують 
невикористання громадянином житлових чеків для приватизації житлового 
фонду, а саме за період з 1992 по 23.05.2003.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сорок шоста сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

16 липня 2019

Про відмову у приватизації кімнати 
№ 3 у секції № 15 у гуртожитку 
по вул. Молодіжній, буд. № 12

Розглянувши заяву та документи гр. Алексієнка Антона Юрійовича, 
керуючись ст. 26, ст. 59 Закону України «Про- місцеве самоврядування в 
Україні», Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» 
від 19.06.1992 N 2482-ХІІ та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 № 500-У, Положенням про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 16.12.2009 № 396 зі змінами та доповненнями, 
враховуючи пропозиції комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків (протокол № 3 від 19.06.2019) та постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації (протокол № уМУ від 
/УХУЗУ 2019), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:
Відмовити гр. Алексієнку Антону Юрійовичу у передачі в приватну 

власність жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, 
буд. № 12, секція № 15, кімната № 3 у зв’язку з відсутністю копії ордера на 
жиле приміщення.

Д.Г. Биков

'П Н А Л О М : Начальник еідшгу 
іезпеченгія Діяльності міської радм
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сорок четверта сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

16 квітня 2019

Про відмову у приватизації кімнат 
№ 4, № 5 секції № 12 у гуртожитку 
по вул. Космонавтів, буд. № 5

Розглянувши заяву та документи гр. Сич Лариси Михайлівни, керуючись 
ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 
19.06Л992 N 2482-ХІІ та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків» від 04.09.2008 № 500-У, Положенням про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 16.12.2009 № 396 зі змінами та доповненнями, 
враховуючи пропозиції комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків (протокол № 2 від 29.03.2019) та постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації (протокол № від

2019), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області
ВИРІШИЛА:

Відмовити гр. Сич Ларисі Михайлівні у передачі в приватну власність 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, буд. № 5, секція 
№ 12, кімнати № 4, № 5 у зв’язку з відсутністю документа, що підтверджує 
невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного 
житлового фонду за період з 26.08.1997 по 07.07.1998.



КОПІЯ І

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сорок третя сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

19 березня 2019

Про відмову у приватизації 
кімнати № 2 в секції № 8 у гуртожитку 
по вул. Молодіжній буд. 12

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 N 2482-ХІІ та «Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку» від 04.09.2008 
№ 500-У, керуючись Положенням про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
16.12.2009 № 396 зі змінами та доповненнями, на підставі заяви гр. Чепуренко 
Світлани Іванівни, враховуючи пропозиції засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (протокол № 1 від 26.02.2019) 
та постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації (протокол 
№ 3 ?  від 2019), Горішньогілавнівська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:
Відмовити у проханні гр. Чепуренко Світлани Іванівни щодо приватизації 

жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, буд. 12, секція 
№ 8, кімната № 2 у зв’язку з наявністю зареєстрованого за гр. Чепуренко 
Світланою Іванівною на праві приватної власності житлового об’єкта 
нерухомого майна за адресою: проспект Чапаєва, буд. 18, кв. 25, м. Курахове, 
Мар’їнський р-н, Донецька обл.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

03 грудня 2019 № 5-в

Про відмову у приватизації 
квартири № 6 по вул. Озерна, буд. № 38

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положенням 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, зі змінами та
доповненнями, на підставі заяви гр. Михайської Любові Вікторівни на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Озерна, будинок № 38, квартира № 6, 
яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму та наданих матеріалів, 
орган приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області

1. Відмовити гр. Михайській Любові Вікторівни у передачі в приватну 
власність гр. Кушки Віктора Миколайовича квартири за адресою: вулиця Озерна, 
будинок № 38, квартира № 6 у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують 
невикористання гр. Кушком Віктором Миколайовичем житлових чеків для 
приватизації житлового фонду за період з 1992 по 09.07.1996.

ВИРІШИВ:

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 січня 2019 р. № _Гр

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із пошкодженням гр. гр. Мусієнком Анатолієм Олександровичем, 
Мусієнко Ліною Іванівною та Мусієнко Світланою Анатоліївною свідоцтва про 
право власності за адресою: вулиця Добровольського будинок 77, квартира 92 
у м. Комсомольську (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 
Горїшньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21 лютого 2017 року, 
на підставі заяви гр. Мусієнко Ліни Іванівни від 27.12.201 8:

1 .Видати гр. Мусієнко Ліні Іванівні дублікат свідоцтва про право власності, 
видане Комсомольською міською радою Полтавської області, згідно з 
розпорядженням від 01 грудня 2006 року № 515 на квартиру № 92 у будинку 
№ 77 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні) 
Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності, видане 
Комсомольською міською радою Полтавської області, згідно з розпорядженням 
від 01 грудня 2006 року № 515 на квартиру № 92 у будинку № 77 по вулиці 
Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу департаменту економічного розвитку та ресурсів 
ятиденний строк надати КП «Кременчуцьке МЕТІ» 
дубліката свідоцтва про право власності на житло.

(Киричок ГО.) у
:а шпздї р Ош и д а ч у



УКРАЇНА
ГОРНИ НЬОПЛАВШВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

28 травня 2019 № 2^2

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із втратою гр. Піциком Олександром Миколайовичем свідоцтва 
про право власності на нерухоме майно за адресою: вулиця Портова будинок 1, 
кімната № 329 у м. Комсомольську (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. Гошкович Вікторії Григорівни від 27.05.2019 
(уповноважена особа за довіреністю від 15.05.2019 № 1 060):

1 .Видати гр. Піцику Олександру Миколайовичу дублікат свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно, видане органом приватизації державного 
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з 
розпорядженням від 05 лютого 20015 року № 25 на кімнату № 329 у будинку 
№ 1 по вулиці Портовій у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні) 
Полтавської області.

2.Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
видане органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 05 лютого



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

05 червня 2019 № 3-р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із втратою гр.гр. Мажулою Віктором Степановичем та Мажулою 
Романом Вікторовичем свідоцтва про право власності за адресою: вулиця 
Конституції, будинок 16, квартира 47 у м. Комсомольську (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 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого 
скликання від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Мажули Віктора 
Степановича від 05.06.2019:

1. Видати гр. Мажулі Віктору Степановичу дублікат свідоцтва про право 
власності, видане Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з 
розпорядженням від 01 листопада 2002 року № 468 на квартиру № 47 у будинку 
№ 16 по вулиці Конституції у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні) 
Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності, видане 
Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з розпорядженням 
від 01 листопада 2002 року № 468 на квартиру № 47 у будинку № 16 по вулиці 
Конституції у місті Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу департаменту економічного розвитку та ресурсів 
(Киричок І.О.) у десятиденний строк надати КП «Кременчуцьке МЕТІ»

г до^двидачу дубліката свідоцтва про право власності на житло.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

26 червня 2019 №

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із втратою гр. Раєвським Ігорем Юрійовичем свідоцтва про право 
власності за адресою: вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра), будинок 77, 
квартира 62 у м. Комсомольську (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 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання 
від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Раєвського Ігоря Юрійовича від 
24.06.2019:

1. Видати гр. Раєвському Ігорю Юрійовичу дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, видане Комсомольською міською радою народних депутатів, 
згідно з розпорядженням від 28 лютого 1997 року № 551 на квартиру № 62 
у будинку № 77 по вулиці Леніна (проспект Героїв Дніпра) у місті Комсомольську 
(місті Горішні Плавні) Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з розпорядженням 
від 28 лютого 1997 № 551 на квартиру № 62 у будинку № 77 по вулиці Леніна 
у місті Комсомольську Полтавської області.

3. Житловому відділу департаменту економічного розвитку та ресурсів 
(Киричок І.О.) у десятиденний строк надати КП «Кременчуцьке МЕТІ»

1 ^ 'н а  житло.

О.А. Чуприна



О
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

24 вересня 2019 № 5^2

Про видачу дублікатів свідоцтв 
про право власності 
на нерухоме майно

У зв’язку із втратою гр. Млинцем Володимиром Григоровичем свідоцтв про 
право власності на нерухоме майно за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 94, квартири № 74, № 75 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 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 
21 лютого 2017 року, на підставі заяви гр. Млинця Володимира Григоровича від 
10.09.2019:

1. Видати гр. Млинцю Володимиру Григоровичу дублікати свідоцтв про 
право власності на нерухоме майно, видані органом приватизації державного 
житлового фонду Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області , згідно 
з розпорядженням від 07 лютого 2018 року № 8 на квартири № 74, № 75 
у будинку № 94 по проспекту Героїв Дніпра у місті Горішні Плавні Полтавської 
області.

2. Вважати не дійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно, 
видані органом приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 07 лютого 
2018 року № 8 на квартири № 74, № 75 у будинку № 94 по проспекту Героїв

)ішні Плавні Полтавської області.
{ь за виконанням цього рішення залишаю за собою.

тватизації 
вого фонду, 

го голови /



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

ЗО жовтня 2019 № 6-р

Про видачу дубліката свідоцтва 
про право власності

У зв’язку із втратою гр. Ставничою Зінаїдою Вікторівною свідоцтва про 
право власності на житло за адресою: вулиця Строни, будинок 2, квартира 31 
у м. Комсомольську (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 Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області сьомого скликання від 21 лютого 2017 року, на підставі заяви 
гр. Ставничої Зінаїди Вікторівни від 29.10.2019:

1. Видати гр. Ставничій Зінаїді Вікторівні дублікат свідоцтва про право 
власності на житло, видане Комсомольською міською радою народних депутатів, 
згідно з розпорядженням від 25 листопада 2002 року № 539 на квартиру № 31 
у будинку № 2 по вулиці Строни у місті Комсомольську (місті Горішні Плавні) 
Полтавської області.

2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане 
Комсомольською міською радою народних депутатів, згідно з розпорядженням від 
25 листопада 2002 року № 539 на квартиру № 31 у будинку № 2 по вулиці Строни 
у місті Комсомольську Полтавської області.

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

Ю.М. Муха



ГОРІ ІП Н ЬО П Л А ВІІІВС ЬК А МІСЬКА РАДА 
П'ОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

11 березня 2019 №9

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою в написанні частки власності на квартиру № 93 у 
будинку № 7 по вул. Миру гр. Лендел Оксани Петрівни, на підставі її заяви від 
07.03.2019:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням від 26 грудня 2000 року 
№ 559 на квартиру № 93 у будинку № 7 по вул. Миру у м. Комсомольськ 
(м. Г орішні Плавні) Полтавської області, а саме:

цифри “ 1/2” замінити цифрами “1/3”.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

31 січня 2019 № 4

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв'язку з помилкою в написанні по батькові Земель Марини 
Олександрівни, на підставі заяви Земель М.О. від 31.01.2019:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням від 08 лютого 
1999 року № 154 на квартиру № 22 у будинку № 21/6 по вул. Молодіжній у 
м. Горішні Плавні Полтавської області, а саме:

слово “Володимирівні” замінити словом “Олександрівні”.
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

гїриватизації
'рврго фонду,V-СЬКрф голови

о> 'V } і■V ,Ь //



ГОРТШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

20 грудня 2019 № 79

Про внесення змін до свідоцтва 
про право власності на житло

У зв’язку з помилкою в написанні прізвища гр. гр. Кириченко Ірини 
Антонівни, Кириченка Віталія Івановича, Кириченко Людмили Віталіївни, 
Кириченко Олени Віталіївни, на підставі заяви гр. Кириченко І.А. від 17.12.2019:

1. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 
Комсомольською міською радою згідно з розпорядженням органу приватизації 
від 04 грудня 1996 року № 1414 на квартиру № ЗО у будинку № 73 по вул. Леніна 
(проспект Героїв Дніпра) у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні) Полтавської 
області, а саме:

прізвище “Кіріченко” замінити прізвищем “Кириченко”.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.


