ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29 листопада 2018 р.

№ 9^р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Любченком Володимиром Григоровичем свідоцтва
про право власності на житло за адресою : вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра)
буд. 72 кв. 150 у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від
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. Любченка Володимира Григоровича від 23.11.2018:
1. Видати гр. Любченку Володимиру Григоровичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради народних депутатів Полтавської області,
згідно з розпорядженням від 05 вересня 1994 року №1307 на квартиру № 150 у
будинку № 72 по вулиці Леніна (проспект Героїв Дніпра) у місті Комсомольську
(м. Горішні Плавні) Полтавської області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
народних депутатів Полтавської області, згідно з розпорядженням від 05 вересня
1994 року № 1307 на квартиру № 150 у будинку № 72 по вулиці Леніна у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право
власності на житло.
Голова органу приватизації
державного житлового фонду,
заступник міського голови

Ю.М. Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24 жовтня 2018 р.

№ 8^

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Даніловим Іваном Андрійовичем свідоцтва про право
власності на житло за адресою : вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра) буд. 47
кв. 69 у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.12.2009 №396,
Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме
майно, затвердженим рішенням двадцятої сесії сьомого скликання
Горішньогілавнівської міської ради Полтавської області від 21 лютого 2017 року,
на підставі заяви гр. Микитенко Ольги Миколаївни від 19.10.2018 (уповноважена
особа за довіреністю від 25.09.2018 № 1577):
1. Видати гр. Данілову Івану Андрійовичу дублікат свідоцтва про право
власності на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду
Комсомольської міської ради народних депутатів Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 7 вересня 1995 року №713 на квартиру № 69 у будинку № 47
по вулиці Леніна (проспект Героїв Дніпра) у місті Комсомольську (м. Горішні
Плавні) Полтавської області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
народних депутатів Полтавської області, згідно з розпорядженням від 7 вересня
1995 року № 713 на квартиру № 69 у будинку № 47 по вулиці Леніна у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право

Ю.М. Муха
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ІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
19 жовтня 2018 р.

№ 7^

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв'язку із втратою гр. Тришиною Катериною Олександрівною свідоцтва
про право власності на житло за адресою : вулиця Добровольського буд. 85 кв. 22
у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства від 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. Тришиної Катерини Олександрівни від 17.10.2018:
*
1. Видати гр. Тришиній Катерині Олександрівні дублікат свідоцтва про право
власності на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду
Комсомольської міської ради народних депутатів Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 26 лютого 1997 року № 520 на квартиру № 22 у будинку № 85
по вулиці Добровольського у місті Комсомольську (м. Горішні Плавні) Полтавської
області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане,
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
народних депутатів Полтавської області, згідно з розпорядженням від 26 лютого
1997 року № 520 на квартиру № 22 у будинку № 85 по вулиці Добровольського у
місті Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП
е МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право
власності на житлі:
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Ю.М. Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10 жовтня 2018 р.

№ 6^

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Папуловим Романом Володимировичем свідоцтва
про право власності на житло за адресою : вулиця Миру буд. 19 кв. З у
м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Положенням про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства від 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. Папулового Романа Володимировича від 28.09.2018:
1. Видати гр. Папулову Роману Володимировичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням
від 08 жовтня 1996 року № 1117 на квартиру № 3 у будинку № 19 по вулиці Миру
у місті Комсомольську (м. Горішні Плавні) Полтавської області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 08 жовтня 1996 року № 1117 на
квартиру № 3 у будинку № 19 по вулиці Миру у місті Комсомольську Полтавської
області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право

О.А.Чуприна

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

29 серпня 2018 р.

№ 5^3

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із пошкодженням гр. Авдєєнко Тетяною Іванівною свідоцтва про
право власності на житло за адресою : вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра)
буд. 4 кв. 17 у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від
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. Авдєєнко Тетяни Іванівни від 27.08.2018:
1. Видати гр. Авдєєнко Тетяні Іванівні дублікат свідоцтва про право власності
на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду
Комсомольської міської ради народних депутатів Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 06 лютого 1996 року № 109 на квартиру № 17 у будинку № 4
по вулиці Леніна (проспекту Героїв Дніпра) у місті Комсомольську (м. Горішні
Плавні) Полтавської області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
народних депутатів Полтавської області, згідно з розпорядженням від 06 лютого
1996 року № 109 на квартиру № 17 у будинку № 4 по вулиці Леніна у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право

ого фонду,
Ю.М. Муха
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2~ серпня 2018 р.

№ 4-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв'язку із втратою гр. Живовою Наталією Володимирівною свідоцтва про
право власності на житло за адресою : вулиця Добровольського буд. 22 кв. 9
у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Положенням про порядок
передачі*квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку ,
будівництва та житлово-комунального господарства від 16.12.2009 №396 ,
Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме
майно, затвердженим рішенням двадцятої сесії сьомого скликання
Горішньоплавнівсьі^ої міської ради Полтавської області від 21 лютого 2017 року ,
на підставі заяви гр. Живової Наталі Володимирівни від 16 серпня 2018 року:
1. Видати гр. Живовій Наталі Володимирівні дублікат свідоцтва про право
власності на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду
Комсомольської міської ради народних депутатів Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 14 грудня 1999 року № 719 на квартиру № 9 у будинку № 22
по вулиці Добровольського у місті Комсомольську (м. Горішні Плавні) Полтавської
області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
народних депутатів Полтавської області, згідно з розпорядженням від 14 грудня
1999 року № 719 на квартиру № 9 у будинку № 22 по вулиці Добровольського
у місті Комсомольську Полтавської області.
^3_Ж итловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
свідоцтва про право

Ю.М. Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
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Від

ЗО липня 2018 р.

№

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Прокопенком Миколою Миколайовичем свідоцтва
про право власності на житло за адресою : вулиця Миру буд. 27 кв. 41 у
м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Положенням про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку ,
будівництва та житлово-комунального господарства від 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.*Прокопенка Миколи Миколайовича від 30.07.2018 :
1. Видати гр. Прокопенку Миколі Миколайовичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням
від 22 березня 1995 року № 318 на квартиру № 41 у будинку № 27 по вулиці Миру
у місті Комсомольську (м. Горішні Плавні) Полтавської області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 22 березня 1995 року № 318 на
квартиру № 41 у будинку № 27 по вулиці Миру у місті Комсомольську Полтавської
області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати

X

X

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

08 червня 2018 р.

№ 2^2

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Харченком Миколою Миколайовичем свідоцтва про
право власності на житло за адресою : вулиця Добровольського буд. 37 кв. 117 у
м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Положенням про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку ,
будівництва та житлово-комунального господарства від 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. Бородінова Василя Олексійовича від 01.06.2018 (уповноважена
особа за довіреністю від 29.05.2018 № 520):
1. Видати гр. Харченку Миколі Миколайовичу дублікат свідоцтва про право
власності на житло, видане органом приватизації державного житлового фонду
Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від
04 квітня 2001 року № 188 на квартиру № 117 у будинку № 37 по вулиці
Добровольського у місті Комсомольську (м. Горішні Плавні) Полтавської області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 04 квітня 2001 року № 188" на
квартиру № 117 у будинку № 37 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську
Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право
ю.
атизаци
го фонду,
голови

Ю.М. М\ха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

17 травня 2018 р.

№

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Максименком Віктором Олександровичем свідоцтва
про право власності на житло за адресою : вулиця Добровольського буд. 37 кв. 71
у м. Комсомольськ (м. Горішні Плавні), Полтавської області, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Положенням про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян,' затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку ,
будівництва та житлово-комунального господарства від 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. Максименка Віктора Олександровича від 10.05.2018:
1. Видати гр. Максименку Віктору Олександровичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з розпорядженням
від 07 лютого 2000 року № 61 на квартиру № 71 у будинку № 37 по вулиці
Добровольського у місті Комсомольську (м. Горішні Плавні) Полтавської області.
2. Вважати не дійсним свідоцтво про право власності на житло , видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області, згідно з розпорядженням від 07 лютого 2000 року № 61 на
квартиру № 71 у будинку № 37 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську
Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право

изацп
Р фонду,
шови

Ю.М. Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

18 січня 2018 р.

№ 1-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Симоненко Світлани Вікторівни за
неповнолітню онуку гр. Симоненко Кіру Юріївну щодо приватизації
квартири за адресою : вул. Гірників, будинок №7, квартира № 12 та наданий
пакет документів, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, у зв’язку з відсутністю копії ордера на жиле приміщення :

1. Відмовити у проханні гр. Симоненко Світлани Вікторівни за
неповнолітню онуку гр. Симоненко Кіру Юріївну щодо приватизації
квартири за адресою: вул. Гірників, будинок №7, квартира №12.

Ю.М.Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

02 лютого 2018 р.

№ 2-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Корольова Володимира Васильовича щодо
приватизації квартири за адресою : вул. Миру, будинок №1, квартира № 50 та
наданий пакет документів, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, у зв’язку з відсутністю копії ордера на жиле приміщення :

1. Відмовити у проханні гр. Корольову Володимиру Васильовичу щодо
приватизації квартири за адресою: вул. Миру, будинок №1, квартира № 50 .

ватизацп
квого фонду
р голови

Ю.М.Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РІШЕННЯ
14 вересня 2018 р.

№ 3-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Дубовикової Віри Петрівни щодо приватизації
квартири за адресою : вул. Космонавтів, будинок №27, квартира № 91 та
наданий пакет документів, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, у зв’язку з відсутністю копії ордера на жиле приміщення :

1. Відмовили у проханні гр. Дубовикової Віри Петрівни щодо
приватизації квартири за адресою: вул. Космонавтів, будинок №27, квартира
№ 91.

Ю.М.Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2018 р.

№ 4-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Юрчик Тетяни Миколаївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок №5,
секція № 5, кімната № 2 та наданий пакет документів, згідно із Законами
України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю документа, що
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації
державного житлсЗвого фонду, а саме за період : з 1992 по 19.12.1994 згідно з
протоколом № 8 від 20.09.2018 засідання комісії із забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Юрчик Тетяни Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів,
будинок №5, секція № 5, кімната № 2.
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державного житлового фонду
заступник місьіфго голови

Ю.М.Муха

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 12 березня 2018 р.

№ І-з

Про внесення змін до дубліката
свідоцтва про право власності на житло
У зв’язку з необхідністю визначення у дублікаті свідоцтва про право
власності на житло, виданого 29 липня 2016 року, розподілу часток власності
між членами сім’ї при спільній частковій власності, на підставі заяви
гр. Закаблук Любові Трохимівни від 06.03.2018:
1. Внести зміни до дубліката свідоцтва про право власності на житло, виданого
на підставі розпорядження органу приватизації державного житлового фонду
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області №3-р від 29 липня
2016 року на квартиру № 94 у житловому будинку № 59 по вулиці
Добровольського у м. Комсомольську, а саме:
1.1. Доповнити дублікат свідоцтва про право власності на житло
частками власності «1/3 ч.» гр. Закаблуку Василю Антоновичу 1/3 ч. та
членам його сім’ї Закаблук Любові Трохимівні 1/3 ч., Закаблуку Анатолію
Васильовичу 1/3 ч.
1.2. Виправити слова «сумісної» на слово «часткової».

ватизацп
^ого фонду,
©голови

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

15 березня 2016 р.

№ 5-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Чекмарьової Ольги Геннадіївни щодо передачі в
приватну власність квартири за адресою: вул. Гірників, будинок № 7,
квартира№ 29 та надані документи, згідно із Законами України "Про
приватизацію державного житлового фонду", відповідно до Положення про
порядок ,передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю копії ордера на жиле
приміщення.
1. Відмовити гр. Чекмарьовій Ользі Геннадіївні в оформленні передачі
в приватну власність квартири за адресою: вул. Гірників, будинок № 7,
квартира № 29

приватизації
тлового фонду
ЇЩМДСБКОГО голови

/

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
/

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

/

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

14 грудня 2017 р.

№ 24 - В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Азізова Віталія Юрійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вулиця Молодіжна, будинок
№12, секція №19, кімната №3 та наданий пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю
зареєстрованих за гр. Азізовим Віталієм Юрійовичем на праві приватної
власності об’єкта нерухомого майна за адресою: проспект Героїв Дніпра,
буд.61, кв.89 м. Горішні Плавні Полтавської області (відповідно до
інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
07.12.2017), згідно з протоколом № 11 від 14.12.2017 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

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

Ю.М.Муха

■

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

16 березня 2016 р.

№ 6-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Михайленко Ольги Іванівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23,
кімната № 421 та необхідний пакет документів, згідно із Законами України
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про
порядок, передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю зареєстрованих за
гр. Михайленком Сергієм Сергійовичем на праві приватної власності 14/100
часток житлового будинку за адресою: вул. Фонвізіна, 51, м. Херсон (відповідно
до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно), згідно з протоколом
№ 2 від 24.02.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Михайленко Ольги Іванівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни,
будинок № 23, кімната № 421.

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

28

квітня

2016 р.

№ 10-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Клименко Юлії Олексіївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1,
кімната № 918 та необхідний пакет документів, згідно із Законами України
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю зареєстрованого за
гр. Клименко Ю.О., згідно свідоцтва про право власності, на праві приватної
спільної часткової власності 1/5 частки двокімнатної квартири за адресою:
Рівненська обл* Володимирецький р-н, с. Чаква, вул. Радгоспна, б. 18, кв. 2
(відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме
майно від 31.03.2016), згідно з протоколом № 4 від 27.04.2016 засідання комісії
із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Клименко Юлії Олексіївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 918.

О.А. Чуприна

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

10

червня

2016 р.

№16-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Субботіна Анатолія Миколайовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна,
будинок № 4, секція №24, кімната № 4 та необхідний пакет документів,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю довідок з попередніх місць
проживання після 1992 року щодо невикористання права на приватизацію
державного житлового фонду, а саме за періоди з 01.07.1992 по 09.07.1996
та з 10.01.1997 по 20.05.1997, згідно з протоколом № 5 від 08.06.2016
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Субботін Анатолія Миколайовича щодо
приватизації
жилого приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Молодіжна, будинок № 4, секція №24, кімната № 4.

Розглянувши заяву гр. Громової Світлани Віталіївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: просп. Героїв
Дніпра, будинок № ЗО, секція № 16, кімната № 5 та необхідний пакет
документів, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю документа, що підтверджує
невикористання громадянином житлових чеків для приватизації державного
житлового фонду „згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Громової Світлани Віталіївни щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
просп. Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 16, кімната № 5.

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

15 серпня 2016 р.

№ 21-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Степанової Любові Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімната № 604 та наданий пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю
документа, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків
для приватизації державного житлового фонду, а саме за період з 14.05.1996
по 04.11.1998, та у зв’язку з наявністю, зареєстрованих за гр. Степановою
Любов’ю Миколаївною, на праві приватної власності житлових приміщень за
адресами:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, б. 43/3, кв. 42;
Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Шевченка, б. 430, кв. 1.
(відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на
нерухоме майно від 01.08.2016), згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Степанової Любові Миколаївни щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Портова, будинок № 3, кімната № 604.

Ю.М.Муха

%

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

16 серпня 2016 р.

№ 22-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Стоянова Сергія Васильовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімната № 228 та наданий пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю
документа, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків
для приватизації державного житлового фонду, а саме за період з 09.04.2003
по 27.10.2004, та у зв’язку з наявністю, зареєстрованих за гр. Стояновим
Сергієм Васильовичем, на праві приватної власності житлових приміщень за
адресами:
Вараш мікрорайон , буд.ІОа, кв.20, м.Кузнецовськ, Рівненська обл..
(відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на
нерухоме майно від 09.08.2016), згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Стоянову Сергію Васильовичу щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Портова, будинок № 3, кімната № 228.

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

17 серпня 2016 р.

№ 23-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Палій Наталії Миколаївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1,
кімната № 536 та наданий пакет документів, згідно із Законами України
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю , зареєстрованого за
гр. Палій Наталією Миколаївною , на підставі приватної власності житлового
приміщення за адресою:
-вул. Спартака, будинок 46, квартира 1, м.Полтава , Полтавської
області (відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме
майно від 02.08.2016), згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Палій Наталії Миколаївни щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Портова, будинок № 1, кімната № 536.

ватизацп
його фонду
з\ голови

Ю.М.Муха

%

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

17 серпня 2016 р.

№ 24-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Сорокіна Володимира Миколайовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 139 та наданий пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю ,
зареєстрованого за гр. Сорокіним Володимиром Миколайовичем , на підставі
приватної власності житлових приміщень за адресами:
• вул. Юрченка Петра, буд. 24, кв. 41, м. Полтава;
• вул. Айвазовського, буд. 74, кв. 8, м. Єнакієве, Донецька обл.;
• вул. Достоєвського, буд. З, кв. 48, м. Стаханов, Луганська обл.
(відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно
від 02.08.2016), згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Сорокіна ВолодимирА Миколайовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою:
вул. Портова, будинок № 1, кімната № 139.

Ю.М.Муха

%*

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

22

серпня

2016 р.

№ 25-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Смакова Вячеслава Вячеславовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімната № 324 та необхідний пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю
зареєстрованого за гр. Смаковим В.В., згідно з договором купівлі-продажу, на
праві приватної власності двокімнатної квартири за адресою: Полтавська обл.,
м. Комсомольськ, вул. Добровольського, б. 97, кв. 181 (відповідно до
інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
від 02.08.2016), згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Смакова Вячеслава Вячеславовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімната № 324.

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

25

серпня

2016 р.

№ 27-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Шевченко Людмили Олександрівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 233 та необхідний пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю
зареєстрованих за гр. Шевченко Л.О. зареєстрованих на праві приватної
власності жилих приміщень, розташованих за адресами:
- вул. Городоцька, буд. 56, кв. 136, м. Львів, Львівська обл.,
- вул. Сумсько-Київських дивізій, буд. 3/3, кв. 26, м.Суми, Сумська обл.,
- в_ л. Героїв Сталінграду, буд. 52а, кв. 51, м. Одеса, Одеська обл.,
- вул. Ювілейна, буд. 24, кв. 1, м. Алушта, Автономна Республіка Крим,
- вул. Дружби Народів, буд.22, кв.73, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.,
- вул. Мироносицька, буд. 94, кв. 44, м.Харків, Харківська обл.,
- вул. Маяковського, буд. 16, с. Перше Травня, Обухівський р-н, Київська обл.,
- в л .' рубаченка, буд. 18, кв. 62, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим,
- в л. льянова, буд. 24, кв. 1, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.,
- провулок Театральний-2 (назва нечинна), буд. 10, с .Лозуватка, Криворізький
р-н, Дніпропетровська область,
-в . . ольова, буд. 4, м. Олександрія, Кіровоградська обл.,
- в л. лшнєградського, буд. З, кв. 14, м. Донецьк, Донецька обл.,
-і л. евченка, буд. 49, м. Люботин, Харківська обл..
(ві..по дно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав ш
не
де майно від 05.08.2016), згідно з протоколом № 7 від 10.08.20К

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

25 серпня 2016 р.

№ 26-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Шевченка Сергія Степановича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 231 та наданий пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю
документа, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків
для приватизації державного житлового фонду, а саме за період з 06.12.1992
по 20.05.1998, згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Шевченка Сергія Степановича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 231.

іиватизаци
Ьвого фонду
ю голови

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 05 вересня 2016 р.

№

28-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Старушко Любові Михайлівни щодо передачі в
приватну спільну часткову власність квартири за адресою: вулиця Строни,
будинок № 8, квартира № 47 та надані документи, згідно із Законом України
"Про приватизацію державного житлового фонду", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю згоди на участь в
приватизації батька неповнолітньої гр.Баранюк Ксенії Русланівни.
*

'і н ь о

1. Відмовити гр. Старушко Любові Михайлівни в оформленні передачі в
приватну спільну часткову власність квартири за адресою : вулиця Строни,
будинок № 8, квартира № 47

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

29 вересня 2016 р.

№ 29-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Міхеліс Віктора Петровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1.
кімната № 727 та наданий пакет документів, згідно із Законами України
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю , зареєстрованого за
гр.Міхеліс Віктором Петровичем на підставі приватної власності житлового
приміщення за адресою:
- проспект Героїв Дніпра, будинок 23, квартира 140, м. Горішні Плавні ,
Полтавської області (відповідно до інформації з Реєстру прав власності на
нерухоме майно від 01.09.2016), згідно з протоколом № 8 від 15.09.2016
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Міхеліс Віктору Петровичу щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Портова, будинок № 1, кімната № 727.

%

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

11

серпня

2016 р.

№ 20-В

Про приватизацію житла
Повторно
розглянувши
заяву
гр.
Вилегжаніної
Наталі
Олександрівни щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за
адресою: проси. Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 17, кімната № 4
та необхідний пакет документів, згідно із Законами України "Про
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю довідок з
попередніх місць проживання після 1992 року щодо невикористання права на
приватизацію державного житлового фонду, а саме за періоди: з 04.03.1993
по 14.06Л995, та з 27.01.1997 по 04Л2Л999 у гр. Вилегжаніної Н.О.; та з
04.03.1993 по 14.06.1995, з 27.01.1997 по 04.12.1999 та з 01.11.2002 по
02.07.2008 у гр. Вилегжаніної М.О., згідно з протоколом № 7 від 10.08.2016
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Вилегжаніної Наталі Олександрівни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою:
просп. Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 17, кімната № 4.

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

27 жовтня 2016 р.

№ 30-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кохуж Деніси Вікторівни щодо приватизації
квартири за адресою: вул. Строни, будинок № 2, квартира № 62 та наданий
пакет документів, згідно із Законом України "Про приватизацію державного
житлового фонду", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю ордеру на квартиру № 62 по
вул. Строни, б. 2 та у зв’язку з відсутністю нотаріально засвідченої згоди
матері на участь у приватизації гр. Лук’ян В.Р.:
1. Відмовити у проханні гр. Кохуж Деніси Вікторівни щодо
приватизації квартири за адресою: вул. Строни, будинок № 2, квартира
№62.

Ю.М.Муха

-

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

27 жовтня 2016 р.

№ 31-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Крижановської Олени Олексіївни щодо
приватизації квартири за адресою: вул. Строни,, будинок № 2, квартира №
61 та наданий пакет документів, згідно із Законом України "Про
приватизацію державного житлового фонду", відповідно до Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю ордеру на квартиру
№ 61 по вул. Строни, б. 2 та у зв’язку з відсутністю довідок у
гр. Решетнікової М.О. з попередніх місць проживання після 1992 року, щодо
невикористання права на приватизацію державного житлового фонду, а саме
у періоди: з 12.Ш.2007 по 16.07.2010 та з 18.07.2012 по 06.02.2015:
1. Відмовити у проханні гр. Крижановської Олени Олексіївни щодо
приватизації квартири за адресою: вул. Строни, будинок № 2, квартира
№61.

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

15 грудня 2016 р.

№ 32-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Сологуба Андрія Анатолійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 110 та наданий пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю ,
зареєстрованого за гр. Сологуб Андрієм Анатолійовичем на підставі
приватної спільної часткової власності Ул житлового приміщення за адресою:
- проспект Героїв Дніпра, будинок 49, квартира 26, м. Горішні Плавні ,
Полтавської області (відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на
нерухоме майно від 12.12.2016), згідно з протоколом № 11 від 13.12.2016
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Сологуба Андрія Анатолійовича щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Портова, будинок № 1, кімната № 110.

ватизацн
рого фонду
Ь голови

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

19 грудня 2016 р.

№ 34-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Бондаренко Світлани Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул.
Космонавтів, будинок № 5, секція №6, кімнати № 1, №2 та наданий пакет
документів, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю , зареєстрованого за гр. Бондаренко
Світланою Миколаївною на підставі приватної власності (приватної спільної
часткової) житлових приміщень за адресами:
- вул. Корнійчука, буд.14, кв. 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
- вул. Весняна, буд.11, кв. 18, м. Ялта, АРК,
- вул. Толстого, буд.1186, кв. 54, м. Чернігів, Чернігівська обл.,
- вул. Данила Галицького, буд. З, кв. 96, м. Рівне, Рівненська обл.,
- вул.
Мирного
Панаса,
буд.14,
м.
Дніпродзержинськ,
Дніпропетровська обл.,
- вул. Реміснича, буд.6, кв. З, м. Суми, Сумська обл.,
- вул. Горького, буд.34, кв. 62, м. Суми, Сумська обл.,
- бульвар Роллана Ромена, буд. 13а, кв. 69, м. Київ ,Київська обл.,
- вул. 50-річчя СРСР, буд.57, кв. 33, м. Кременчук, Полтавська обл.,
- вул. Комарова (назва не чинна), буд. 134-а, м. Херсон , Херсонська
обл..
(відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно
від 01.12.2016), згідно з протоколом № 11 від 13.12.2016 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Бондаренко Світлани Миколаївни щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул . Космонавтів, будинок № 5, секція №6, кімнати № 1, №2.

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 12 травня 2016 року

№ 1- р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Яцик Наталією Іванівною та гр. Яциком Іваном
Михайловичем свідоцтва про право власності на квартиру за адресою:
вул. Добровольського, б. 7, кв. 64 у м. Комсомольську, Полтавської області,
керуючйсь 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 н& нерухоме майно затвердженим рішенням дев'ятої сесії
сьомого скликання від 19 квітня 2016 року, на підставі заяви гр. Яцик Наталії
Іванівни від 28.04.2016:
1. Видати гр. Яцик Наталії Іванівні дублікат свідоцтва про право
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 26 жовтня 1998 року № 788 на квартиру № 64 у будинку
№ 7 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 26 жовтня 1998 року
№ 788 на квартиру № 64 у будинку № 7 по вулиці Добровольського у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 13 травня 2016 року

№2-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр.гр. Сітьковим Олександром Анатолійовичем,
Сітьковою Іриною Володимирівною та гр.
Сітьковою Мариною
Олександрівною свідоцтва про право власності на квартиру за адресою:
вул. Добровольського, б. 75, кв. 53 у м. Комсомольську, Полтавської області,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про
право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням дев'ятої сесії
сьомого скликання від 19 квітня 2016 року, на підставі заяви гр. Сітькова
Олександра Анатолійовича від 29.04.2016:
1. Видати гр. Сітькову Олександру Анатолійовичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, виданого органом приватизації державного
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 28 серпня 1998 року № 603 на квартиру № 53 у будинку
№ 75 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 28 серпня 1998 року
№ 603 на квартиру № 53 у будинку № 75 по вулиці Добровольського у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому
иричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуць
ацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності
Голова органу п
державного жит.
МП

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 29 липня 2016 року

№3-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр.гр. Закаблуком Василем Антоновичем, Закаблук
Любов’ю Трохимівною та гр. Закаблуком Анатолієм Васильовичем свідоцтва
про право власності на квартиру за адресою: вул. Добровольського, б. 59, кв.94
у м. Горішні Плавні, Полтавської області, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства від 16Л2.2009 № 396, Тимчасовим
порядком видачі ^дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно
затвердженим рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання від 19 квітня 2016
року, на підставі заяви гр. Закаблука Василя Антоновича від 12.07.2016:
1. Видати гр. Закаблуку Василю Антоновичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, виданого органом приватизації державного
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 18 лютого 1994 року № 428 на квартиру № 94 у будинку
№ 59 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області."
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 18 лютого 1994 року
№ 428 на квартиру № 94 у будинку № 59 по вулиці Добровольського у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП
МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
тло.
зації
фонду

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 29 серпня 2016 року

№ 4-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр.гр. Єропудовою Метою Михайлівною та
Федоровим Олексієм Івановичем свідоцтва про право власності на квартиру за
адресою: вул. Гірників, б. 31, кв. 13 у м. Горішні Плавні, Полтавської області,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про
право власності йа нерухоме майно затвердженим рішенням дев’ятої сесії
сьомого скликання від 19 квітня 2016 року, на підставі заяви гр. Федорова
Олексія Івановича від 11.08.2016:
1. Видати гр. Федорову Олексію Івановичу дублікат свідоцтва про право
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 03 грудня 1999 року № 690 на квартиру № 13 у будинку
№31 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 03 грудня 1999 року
№ 690 на квартиру № 13 у будинку № 31 по вулиці Гірників у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
нформацію про видачу дубліката свідоцтва про

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 14 вересня 2016 року

№5-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Фоменко Галиною Петрівною свідоцтва про
право власності на житло за адресою: вул. Гірників, б. 33, кв. 120 у м. Горішні
Плавні, Полтавської області, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженим наказом Міністерства з регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим
порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно,
затвердженим рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання від 19 квітня 2016
року, на підставі заяви гр. Фоменко Галини Петрівни від 06.09.2016:
1. Видати гр. Фоменко Галині Петрівні дублікат свідоцтва про право
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 20 квітня 1999 року № 324 на квартиру № 120 у будинку
№33 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видайе
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 20 квітня 1999 року
№ 324 на квартиру № 120 у будинку № 33 по вулиці Гірників у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 26 жовтня 2016 року

№6-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр.гр. Ситніковою Людмилою Микитівною та
Антонєєвим Миколою Степановичем свідоцтва про право власності на житло за
адресою: вул. Космонавтів, б. З, кв. 5 у м. Горішні Плавні, Полтавської області,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом Міністерства з
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
від 16.12.2009 № 396, Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про
право власності на нерухоме майно, затвердженим рішенням дев’ятої сесії
сьомого скликання від 19 квітня 2016 року, на підставі заяви гр. Ситнікової
Людмили Микитівни від 20.10.2016:
1. Видати гр. Ситніковій Людмилі Микитівні дублікат свідоцтва про
право власності на житло, видане органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області, згідно з
розпорядженням від 28 листопада 2006 року № 480 на квартиру № 5 у будинку
№ 3 по вулиці Космонавтів у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області, згідно з розпорядженням від 28 листопада 2006 року
№ 480 на квартиру № 5 у будинку № 3 по вулиці Космонавтів у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 08 січня 2014 року

№2-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Діденко Валентиною Григорівною та
гр. Діденком Владиславом Анатолійовичем свідоцтва про право власності на
квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»; Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв про право власності
на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять третьої сесії шостого
скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви гр. Діденко Валентини
Григорівни від 26.12.2013:
1. Видати гр. Діденко Валентині Григорівні дублікат свідоцтва про право
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 11 листопада 2002 року № 492 на квартиру № 28 у будинку
№ 61 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 11 листопада 2002 року
№ 492 на квартиру № 28 у будинку № 61 по вулиці Леніна у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 08 січня 2014 року

№ 1- р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Мацко Тетяною Григорівною свідоцтва про право
власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Мацко Тетяни Григорівни від 24.12.2013:
1. Видати гр. Мацко Тетяні Григорівні дублікат свідоцтва про право
власності на жиТло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 09 серпня 1999 року № 518 на квартиру № 35 у будинку
№ 83 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 09 серпня 1999 року
№ 518 на квартиру № 35 у будинку № 83 по вулиці Добровольського у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

:ватизацп
вого фонду

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 15 листопада 2013 року

№8-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Куриловою Олександрою Петрівною свідоцтва
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Курилової Олександри Петрівни від 14.11.2013:
1. Видати ф . Куриловій Олександрі Петрівні дублікат свідоцтва про
право власності на житло, виданого органом приватизації державного
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 06 червня 1997 року № 1772 на квартиру № 118 у будинку
№ 31 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 06 червня 1997 року
№ 1772 на квартиру № 118 у будинку № 31 по вулиці Гірників у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 13 листопада 2013 року

№7-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Пурик Ольгою Федорівною свідоцтва про право
власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Пурик Ольги Федорівни від 12.11.2013:
1. Видати гр. Пурик Ользі Федорівні дублікат свідоцтва про право
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 08 квітня 1998 року № 328 на квартиру № 24 у будинку
№ 25 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 08 квітня 1998 року
№ 328 на квартиру № 24 у будинку № 25 по вулиці Гірників у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 11 листопада 2013 року

№ 6 - р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Чечуровою Ніною Іванівною свідоцтва про право
власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Чечурової Ніни Іванівни від 04.11.2013:
1. Видати гр. Чечуровій Ніні Іванівні дублікат свідоцтва про право
власності на жидло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 11 серпня 1993 року № 575 на квартиру № 34 у будинку
№ 14 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 11 серпня 1993 року
№ 575 на квартиру № 34 у будинку № 14 по вулиці Леніна у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

Голова органу приватизації
державного житлового фонду

Ю.М. Муха

%

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 27 травня 2013 року

№5-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Красулею Олександром Сергійовичем свідоцтва
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Красулі Олександра Сергійовича від 14.05.2013:
1. Видати гр. Красулі Олександру Сергійовичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, виданого органом приватизації державного
житлового фон^у Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 04 квітня 1997 року № 1064 на квартиру № 139 у будинку
№ 42 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 04 квітня 1997 року
№ 1064 на квартиру № 139 у будинку № 42 по вулиці Леніна у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

Ю.М. Муха

$

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 27 травня 2013 року

№ 4 - р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Лисак Марією Галактіонівною свідоцтва про
право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Лисак Марії Галактіонівни від 07.05.2013:
1. Видати гр. Лисак Марії Галактіонівні дублікат свідоцтва про право
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлового
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 25 квітня 2003 року № 223 на квартиру № 113 у будинку
№ 81 по вулиці Добровольського у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 25 квітня 2003 року
№ 223 на квартиру № 113 у будинку № 81 по вулиці Добровольського у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

Ю.М. Муха

1

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 27 травня 2013 року

№ 3-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Постольником Валерієм Івановичем свідоцтва
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Постольника Валерія Івановича від 19.02.2013:
1. Видати гр. Постольнику Валерію Івановичу дублікат свідоцтва про
право власності на житло, виданого органом приватизації державного
житлового фонду* Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 29 листопада 2002 року № 553 на квартиру № 50 у будинку
№ 54 по вулиці Леніна у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 29 листопада 2002 року
№ 553 на квартиру № 50 у будинку № 54 по вулиці Леніна у місті
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

%

і
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 27 травня 2013 року

№ 2-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Стельміним Сергієм Борисовичем свідоцтва пре
право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеві
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцят
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяв
гр. Стельміна Сергія Борисовича від 04.01.2013:
1. Видати гр. Стельміну Сергію Борисовичу дублікат свідоцтва про прав
власності на житло, виданого органом приватизації державного житлової
фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно
розпорядженням від 03 березня 2008 року № 89 на квартиру № 48 у будині
№ 4 по вулиці Гірників у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, вида]
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міськ
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 03 березня 2008 ро
№ 89 на квартиру № 48 у будинку № 4 по вулиці Гірників у міі
Комсомольську Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк нада
КП «Кременчуцьке МБТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва г
право власності на житло.

Ю.М. КР

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 27 травня 2013 року

№ 1-р

Про видачу дубліката свідоцтва
про право власності на житло
У зв’язку із втратою гр. Клименковою Любов’ю Олексіївною свідоцтва
про право власності на квартиру, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком видачі дублікатів свідоцтв
про право власності на нерухоме майно затвердженим рішенням тридцять
третьої сесії шостого скликання від 21 травня 2013 року, на підставі заяви
гр. Клименкової Любові Олексіївни від 14.02.2013:
1. Видати гр. Клименковій Любові Олексіївні дублікат свідоцтва про
право власності на житло, виданого органом приватизації державного
житлового фонду Комсомольської міської ради Полтавської області згідно з
розпорядженням від 23 лютого 1994 року № 481 на квартиру № 10 у будинку
№ 3 по вулиці Миру у місті Комсомольську Полтавської області.
2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, видане
органом приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області згідно з розпорядженням від 23 лютого 1994 року
№ 481 на квартиру № 10 у будинку № 3 по вулиці Миру у місті Комсомольську
Полтавської області.
3. Житловому відділу (Киричок І.О.) у десятиденний строк надати
КП «Кременчуцьке МЕТІ» інформацію про видачу дубліката свідоцтва про
право власності на житло.

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

13 липня

2015 р.

№ 35-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Козак Зінаїди Федорівни щодо передачі в
приватну власність квартири за адресою: вул. Леніна, будинок № 58, квартира
№ 18, керуючись Житловим кодексом Української РСР, Сімейним Кодексом
України, Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду",
Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396 та враховуючи, що копія ордеру
надана гр. Козак З.Ф. видана на ім’я гр. Прилипка Василя Миколайовича та
членів його сім’ї: дружину - Прилипко Ніну Федорівну та сина - Прилипка
Віталія Васильовича:
1. Відмовити гр. Козак Зінаїди Федорівни у передачі в приватну
власність квартири за адресою: вул. Леніна, будинок № 58, квартира № 18.

'ану приватизації
Ісйтлового фонду,
:ик міського голови

Д.Г.Биков

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

16 листопада

2015 р.

№ 45-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Бондаренко Наталії Василівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З,
кімнати №№ 327, 340, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, у зв’язку з наявністю у гр. Бондаренко Н.В. та гр. Бондаренко В.І.
зареєстрованих на праві приватної спільної часткової власності житлових
приміщень за адресами:
У Бондаренко Н.В. - Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Слатине,
вул. Миру, б. 31; *
- Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, просп. 50 років СРСР, б. 23,
кв. 20;
- Харківська обл., м. Люботин, вул. Учнівська, б. 1;
- Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Гагаріна, б. 31,
кв. 29;
- Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісники, вул. Вітряна, б. 10;
- Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Гоголя, б. 135;
- Харківська обл., м. Харків, вул. Підлісна, б. 1-А, кв. 8;
- Харківська обл., м. Харків, вул. Гацева, б. 1, кв. 120;
- Харківська обл., м. Харків, вул. Достоєвського, б. 21, кв. 67.
У Бондаренко В.І. - Миколаївська обл., Братський р-н, смт. Братське,
вул. Космодем’янської Зої, б. 2;
- Київська обл., Васильківський р-н, с. Данилівка, вул. Нова, б. 18;
- Київська обл., м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, б. 5, кв. 1;
- Харківська обл., м. Харків, вул. Виноградна, б. 8;
- Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Паволоч, вул. Містечко, б. 61а;
- Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Боткинська, б. 13а літ. В, кв. 68;
- Донецька обл., Амвросіївський р-н, с. Василівка, вул. Леніна, б. 70;

-

Донецька обл., Великоновосілківський р-н, сщ. Шевченко, вул. Нова, б. 15;
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Федорівка, вул. Без назви;
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Маршака, б. 6, кв. 50;
Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, с. Богданівна, вул. Горького, б. 116;
Херсонська обл., м. Херсон, вул. Сумська, б. 58/11;
Одеська обл., Балтський р-н, м. Балта, вул. Пролетарська, б. 40.
(відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
13.11.2015), згідно з протоколом № 14 від 29.10.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Бондаренко Наталії Василівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімнати №№ 327, 340.

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

09

листопада

2015 р.

№ 44-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Смірнової Наталії Сергіївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8,
кімната № 411, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, у зв’язку з наявністю у гр. Смірнової Н.С. зареєстрованих на праві
приватної спільної часткової власності житлових приміщень за адресами:
- Полтавська обл., м. Полтава, пров. Зелений Яр, б. 8;
- Одеська обл., м. Одеса, пров. Деревообробний 5, б. 74.
(відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
29.10.2015), згідно з протоколом № 14 від 29Л0.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Смірнової Наталії Сергіївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок
№ 8, кімната № 411.

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

18 лютого 2015 р.

№ 13-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Осіпенка Віталія Федоровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1,
кімната № 134, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 2 від 04.02.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Осіпенку Віталію Федоровичу щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 134. у зв’язку з відсутністю документа, що
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації
державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України № 396 від 16.12.2009р.

і

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

13 жовтня

2015 р.

№ 38-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Денисенко Ганни Геннадіївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімната № 317 та необхідний пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю
зареєстрованої на праві приватної власності 1/3 частки квартири за адресою:
вул. Свердлова, будинок 297, квартира 44, м. Лисичанськ Луганської області,
отриманої на підставі свідоцтва про право власності № 9238 від 15.06.1998
(відповідно до довідки Лисичанського КП «БТІ» № 691 від 15.09.2015),
згідно з протоколом № 13 від 13.10.2015 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Денисенко Ганни Геннадіївни щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Портова, будинок № 3, кімната № 317.

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

22

жовтня

2015 р.

№ 38-1-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Бондар Світлани Сергіївни щодо приватизації
квартири за адресою: пров. Молодіжний, будинок № 24, квартира № 2 та
необхідний пакет документів, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду", відповідно до Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва
від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю ордеру на жиле приміщення:
1. Відмовити у проханні гр. Бондар Світлани Сергіївни щодо
приватизації квартири за адресою: пров. Молодіжний, будинок № 24,
квартира № 2.

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

27

серпня

2015 р.

№ 37-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Крамар Людмили Олександрівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни,
будинок № 23, кімната № 434, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, у зв’язку з наявністю зареєстрованого на праві приватної власності
житлового будинку з господарськими будівлями за адресою: Полтавська обл.,
Кобеляцький район, с. Колісники, вул. Центральна, б. 7 за гр. Крамар Л.О.,
(відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно від 10.08.2015), згідно з протоколом № 11 від 19.08.2015
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
*
1. Відмовити у проханні гр. Крамар Людмили Олександрівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни,
будинок № 23, кімната № 434.

Д.Г. Биков

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

10

грудня

2014 р.

№ 4-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Лимонченко Валентини Іванівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 209, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 12 від 03Л2.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Лимонченко Валентини Іванівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 209, у зв’язку з відсутністю документа, що
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації
державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України № 396 від 16.12.2009 р.

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

09

червня

2015 р.

№ 33-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Александрова Федора Анатолійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 802 та необхідний пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю
зареєстрованого на праві приватної власності 1/3 частку квартири за адресою:
вул. Гірників, 13/16, кв. 26, отриманої на підставі свідоцтва про право
власності від 16 , 0 1 . 1 9 9 6 (відповідно до довідки КП «Кременчуцьке МЕТІ»
від 20.05.2015), згідно з протоколом № 8 від 04.06.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Александрова Федора Анатолійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою:
вул. Портова, будинок № 1, кімната № 802.

Ю.М.Муха

І
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

09

червня

2015 р.

№ 32-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Соколенко Олени Семенівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 204 та необхідний пакет документів, згідно із
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю
документа, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків
для приватизації державного житлового фонду, згідно з протоколом № 8 від
04.06.2015 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:

Nс

1. Відмовити у проханні гр. Соколенко Олени Семенівни щодо
приватизації
жилого
приміщення
у
гуртожитку
за
адресою:
вул. Портова, будинок № 1, кімната № 204.

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

14 травня 2015 р.

№ 28-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Близнюк Марини Валеріївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8,
кімната № 401, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 6 від 27.04.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Близнюк Марини Валеріївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру,
будинок № 8, кімната № 401, у зв’язку з відсутністю документа, що
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації
державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України № 396 від 16.12.2009р.

атизацп
ого фонду
голови

Ю.М.Муха

щ
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

02

квітня 2015

р.

№ 22-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Горбаня Ігоря Олександровича щодо
приватизації жилого приміщення за адресою: вул. Строни, будинок № 11,
квартира № 3, згідно з пунктом 2 статті 2 Закону України "Про
приватизацію державного житлового фонду", враховуючи рішення
виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 15.03.1984 № 165, на
підставі якого зазначена квартира включена до числа службових жилих
приміщень:
1. Відмовити у проханні гр. Горбаня Ігоря Олександровича щодо
приватизації жилого приміщення за адресою: вул. Строни., будинок № 11,
квартира № 3.
*

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

07

квітня 2015 р.

№ 25-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Коблицької Людмили Григорівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни,
будинок № 23, кімната № 433. згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396,* на підставі протоколу № 5 від 01.04.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Коблицької Людмили Григорівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни,
будинок № 23, кімната № 433, у зв’язку з відсутністю документа, що
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації
державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України № 396 від 16.12.2009р.

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

06

листопада

2015 р.

№ 43-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Пивовар Олени Володимирівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З,
кімната № 808, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396,' у зв’язку з наявністю у гр. Пивовар О.В. зареєстрованого на праві
спільної сумісної власності жилого приміщення, розташованого за адресою:
Донецькаа обл., м. Макіївка, вул. Чубаря, б. 9, кв. 55.
(відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
29.10.2015), згідно з протоколом № 14 від 29Л0.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Пивовар Олени Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 3, кімната № 808.

Ю.М. Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

05

листопада

2015 р.

№ 42-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Савченко Тетяни Володимирівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1,
кімната № 603, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, у зв’язку з наявністю у гр.гр. Савченко Т.В. та Савченко О.С.
зареєстрованих на праві приватної власності жилих приміщень, розташованих за
адресами:
- у гр. Савченко Т.В. - Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Бадаєва, б. 2/1, кв. 115;
Одеська обл., м. Одеса, вул. Бочарова генерала, б. 19, кв. 104;
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Лебєдєва-Кумача, б. 94;
Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Бахмач, вул. Космодем’янської, б. 1а;
Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Рокоссовського, б. 10, кв. 98;
Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Текстильників, б. 4, кв. 14;
Донецька обл., Артемівський р-н, м. Сіверськ, вул. ім. М.Калініна, б. 25,
кв. 5;
Сумська обл., Недригайлівський р-н, смт. Недригайлів, вул. Щебетунів, б. 20-,'
кв. 8;
Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. Нестерянка, вул. Оріхівська, б. 9, кв. 13;
- Сумська обл., Краснопільський р-н, смт. Краснопілля, вул. Леніна, б. 5;
- Донецька обл., м. Краматорськ, пров. Затока, б. 3.
у гр. Савченко О.С. - Харківська обл., м. Харків, вул. Маркса Карла, б. 38,
кв. 7.
(відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
26.10.2015), згідно з протоколом № 14 від 29.10.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Савченко Тетяни Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1. кімната № 603.

*

*

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

18 лютого

2015 р.

№ 12-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Смородського Віталія Єлісейовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 223, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 2 від 04.02.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Смородському Віталію Єлісейовичу щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова,
будинок № 1, кімната № 223, у зв’язку з тим, що згідно з інформаційною
довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.01.2015
на праві приватної власності за Вами зареєстровано квартиру за адресою:
Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, б. 3/1, кв. 39, придбану на підставі
договору купівлі-продажу від 04.11.2014.
Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків» від 04.09.2008, сфера дії цього Закону поширюється на
громадян, які не мають іншого власного житла.

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

11

лютого 2015 р.

№ 11-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кізиної Оксани Миколаївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО,
секція № 13, кімната № 6, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396,' на підставі протоколу № 2 від 04.02.2015 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Кізиній Оксані Миколаївні щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна,
будинок № ЗО, секція № 13, кімната № 6, у зв’язку з відсутністю документа,
що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для
приватизації державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України № 396 від 16.12.2009р.

Голова органу приватизації
нду
[
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

20

жовтня

2014 р.

№ 3-В

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Балашової Валентини Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна,
будинок № 4, секція № 18, кімната № 5, згідно із Законами України "Про
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадягі, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 20Л0.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Балашової Валентини Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна,
будинок № 4, секція № 18, кімната № 5, у зв’язку з тим, що згідно з
інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від
10.10.2014 на праві приватної спільної часткової власності за нею зареєстровано
1/2 частину домоволодіння за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривій Ріг,
вул. Мініна, б. 11, отриману на підставі свідоцтва про право на спадщину від
01.03.2006.
Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків» від 04.09.2008, сфера дії цього Закону поширюється на
громадян, які не мають іншого власного житла.

Ю.М.Муха

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

28

липня

№ 2-В

2014 р.

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Краснобаєвої Алли Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна,
будинок № 4, секція № 24, кімнати № 1, 2, згідно із Законами України "Про
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 24.07.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Відмовити у проханні гр. Краснобаєвої Алли Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна,
будинок № 4, секція № 24, кімнати № 1, 2, у зв’язку з відсутністю документа,
що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для
приватизації державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України № 396 від 16.12.2009 р.
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