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

ЗО

липня

2014 р.

№ 100

Про приватизацію житла
Наймач гр. Фіалка Леонід Степанович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 53, квартира
№ 252, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:

ОМС

«гіоя *

1. Задовольнити прохання наймача гр. Фіалки Леоніда Степановича щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будийок № 53, квартира № 252, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 3-40 грн.
4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Фіалкою Леонідом Степановичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

ЗО

липня

2014 р.

№ 101

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Музики Вікторії Григорівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 10,
кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від
24.07.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Музики Вікторії Григорівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 10, кімната № 2, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-89 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Музикою
Вікторією Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

•иватизацп
ірвого фонду
Іго голови

Ю.М.Муха

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

01

серпня

2014 р.

№ 102

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Антонець Світлани Миколаївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція
№ 2, 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
№ 7 від 24.07.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Антонець Світлани Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 2, кімната № 6, і передати вказане
жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-68 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Антонець Світланою
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

05

серпня

2014 р.

№ 103

Про приватизацію житла
Наймач гр. Луцицький Володимир Євстафійович
надав заяву на
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 78,
квартира № 35, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр.
Луцицького Володимира
Євстафійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за
адресою вул. Леніна, будинок № 78, квартира № 35, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Луцицького Володимира Євстафійовича сплатити суму в
розмірі 2-00 гри. (дві грн. 00 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській
області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Луцицьким Володимиром
Євстафійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

06

серпня

2014 р.

№ 104

Про приватизацію житла
Наймач гр. Тростянська Лідія Іванівна
надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок № 9, квартира № 27,
яка використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Тростянської Лідії Іванівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Гірників,
будинок № 9, квартира № 27, і передати вказану квартиру в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Тростянську Лідію Іванівну сплатити суму в розмірі
4-27 грн. (чотири грн. 27 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській
області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Тростянською Лідією Іванівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп
ого фонду
голови

Ю.М.Муха

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

12

серпня

2014 р.

№ Ю5

Про приватизацію житла

^ СО

Наймач гр. Дідук Тетяна Анатоліївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 54, квартира
№ 25, яка використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Дідук Тетяни Анатоліївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна,
будинок № 54, квартира № 25, і передати вказану квартиру в приватну власність.
2. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.
3. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Дідук Тетяною Анатоліївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

22

серпня

2014 р.

№ 106

Про приватизацію житла
Наймач гр. Гломозда Віктор Миколайович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 87,
квартира № 21, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:

СОМ

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гломозди Віктора Миколайовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Добровольського, будинок № 87, квартира № 21, і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 4-05 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Гломоздою Віктором Миколайовичемна участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизаци
ого фонду
голови

Ю.М.Муха

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

27

серпня

2014 р.

№ 108

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ніки Юлії Олександрівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 934,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення . про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від 27.08.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ніки Юлії Олександрівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 934, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Нікого Юлією Олександрівною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

27

серпня

2014 р.

№ 109

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Митрофанова Сергія Сергійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція
№ 8, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 8 від 27.08.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Митрофанова Сергія Сергійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 8, кімната № 1, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-78 грн.
4. КЖ ЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Митрофановим
Сергієм Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

27

серпня

2014 р.

№ 110

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ковпак Валентини Іванівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 634,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від 27.08.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ковпак Валентини Іванівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 634. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ковпак Валентиною Іванівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

27

серпня

2014 р.

№ 111

Про приватизацію житла
Наймач гр. Царенко Тетяна Петрівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 5, квартира
№ 5, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:

№ С О Д;'

1. Задовольнити .прохання наймача гр. Царенко Тетяни Петрівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Портова, будинок № 5, квартира № 5. і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-96 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Царенко Тетяною Петрівною на •
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іиватизацп
Нового фонду
іго голови

Ю.М.Муха

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

27

серпня

2014 р.

№ 112

Про приватизацію житла
Наймач гр. Нестеренко Марія Вікторівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 88, квартира ^
№ 195, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Нестеренко Марії Вікторівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок № 88, квартира № 195, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 1-22 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Нестеренко Марією Вікторівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

27

серпня

2014 р.

№ 113

Про приватизацію житла
Наймач гр. Цвєткова Свгенія Миколаївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 5, квартира
№ 7, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Цвєткової Євгенії Миколаївни
щодо приватизації ..квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Молодіжна, будинок № 5, квартира № 7. і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 5-37 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Цвєтковою Євгенією Миколаївною
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

«ватизацп
:ового фонду
го голови

Ю.М.Муха

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

27

серпня

2014 р.

№ 113

Про приватизацію житла
Наймач гр. Цвєткова Свгенія Миколаївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 5, квартира
№ 7, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Цвєткової Свгенії Миколаївни
щодо приватизації ‘квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Молодіжна, будинок № 5, квартира № 7, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 5-37 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Цвєтковою Євгенією Миколаївною
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

•иватизаци
рвого фонду
го голови

Ю.М.Муха

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

27

серпня

2014 р.

№ 115

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Куліш Юлії Олексіївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секцій № 10,
кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від
27.08.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити *прохання наймача гр. Куліш Юлії Олексіївни
щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 10, кімната № 5, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-55 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Куліш Юлією
Олексіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

29

серпня

2014 р.

№ 116

Про приватизацію житла
Наймач гр. Огієнко Надія Віталіївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок № 36,
квартира № 85, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Огієнко Надії Віталіївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Конституції, будинок № 36, квартира № 85, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 3-33 грн.
4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Огієнко Надією Віталіївною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

29

серпня

2014 р.

№ 117

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Литвинової Наталії Геннадіївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 616, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 8 від 27.08.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр, Литвинової Наталії Геннадіївни щодо
приватизації жилого йриміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 616. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 10-15 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Литвиновою Наталією Геннадіївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

02

вересня

2014 р.

№ 118

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Туми Василя Миколайовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 19, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків); жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 8 від 27.08.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:

^ С О іц

1. Задовольните- прохання наймача гр. Туми Василя Миколайовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 19, кімната № 1, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-91 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Тумою Василем
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацн
о Жцтдрвого фонду
імі/^котЬ голови

Ю.М.Муха

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

19

вересня

2014 р.

№ 119

Про приватизацію житла
Наймач гр. Шульга Світлана Максимівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 21, квартира № 12,
яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Шульги Світлани Максимівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна,
будинок № 21, квартира № 12. і передати вказану квартиру в приватну спільну
часткову власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Шульгу Світлану Максимівну сплатити суму в розмірі
0-47 гри. (нуль грн. 47 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Шульгою Світланою Максимівною на.,
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

\

УКРАЇНА
КО іМ СОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

27

серпня

2014 р.

№ 114

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Самарець Тетяни Вікторівни щодо приватизації жилих
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 22,
кімнати №№ 1, 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 8 від 27.08.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Самарець Тетяни Вікторівни щодо
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 22, кімнати №№ 1, 2, і передати
вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Самарець Тетяну Вікторівну сплатити суму в розмірі 0-88
(нуль грн. 88 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Самарець Тетяною
Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

22

грудня

2014 р.

№ 160

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Порубай Надії Юріївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 403, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про 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. Задовольнити прохання наймача гр. Порубай Надії Юріївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Портова, будинок *№ 1, кімната № 403. і передати вказане жиле приміщення у
гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-37 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Порубай Надією Юріївною на участь її у
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Порубай Надії Юріївни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

22

грудня

2014 р.

№ 161

Про приватизацію житла
Наймач гр. Сергєєва Ніна Юріївна надав заяву на приватизацію квартири,
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 86, квартира № 78, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Сергєєвої Ніни Юріївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Леніна, будинок № 86, квартира № 78, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно
(додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-25 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Сергєєвою Ніною Ю ріївною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження, в тридцятиденний термін після
отримання заяви від гр. Сергєєвої Ніни Юріївни.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

%

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

23

грудня

2014 р.

№ 162

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Марченко Тетяни Андріївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 711, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12,2009
№ 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Марченко Тетяни Андріївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, ~будинок № 3, кімната № 711. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-12 грн.
4. КЖ РЕІІ № 1 укласти договір з гр. Марченко Тетяною Андріївною на участь її у
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Марченко Тетяни Андріївни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

23

грудня

2014 р.

№ 163

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Маздора Анатолія Миколайовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № І, кімната
№ 308, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Маздора Анатолія Миколайовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, *будинок № 1, кімната № 308, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Маздором Анатолієм Миколайовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Маздора Анатолія Миколайовича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

23

грудня

2014 р.

№ 164

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Сухорук Наталі Андріївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 537, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Сухорук Наталі Андріївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 537. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-31 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. С ухорук Наталею Андріївною на участь її у
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Сухорук Наталі Андріївни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

/

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

24

грудня

2014 р.

№ 165

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Погрібняк Ольги Миколаївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 № 13 від 22.12.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Погрібняк Ольги Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 401, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2,60грн.
4. КЖ РЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Погрібняк Ольгою
Миколаївною на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Погрібняк Ольги Миколаївни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою .
_
іатизацп
ого фонду
•Л) голови

Ю.М.Муха

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

24

грудня

2014 р.

№ 166

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Урбах Людмили Олександрівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 503,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок .передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на Підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр.Урбах Людмили Олександрівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 503. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, щ о
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2,61грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр.Урбах Людмилою
Олександрівною на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Урбах Людмили Олександрівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

24

грудня

2014 р.

№ 167

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Моісєенка Віталія Григоровича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 341, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Моісєенка Віталія Григоровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, >будинок № 1, кімната № 341. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Моісєєнком Віталієм
Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Моісєенка Віталія Григоровича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

24

грудня

2014 р.

№ 168

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Романюк Надії Анатоліївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 633, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2005
№ 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Романюк Надії Анатоліївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться Зс
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 633. і передати вказане жшп
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, ще
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської раді
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жили)
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-29 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Романюк Надією Анатоліївною на участь ї ї ;
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської раді
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майне
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви вг
гр. Романюк Надії Анатоліївни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

25

грудня

2014 р.

№ 169

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Левчук Наталії Володимирівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 415, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Левчук Наталії Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 415, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-33 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Левчук Наталією Володимирівною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Левчук Наталії Володимирівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

25

грудня

2014 р.

№ 170

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Федри Серафими Яківни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 611, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Федри Серафими Яківни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул
Портова, будинок № 1, кімната № 611. і передати вказане жиле приміщення у
гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-09 гри.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Федрою Серафимою
Яківною на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Федри Серафими Яківни.

Ю.М.Муха

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

26

грудня

2014 р.

№ 171

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Нухова Ілхама Захід Огли щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Портова, будинок № 1, кімната № 102,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення' про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 13 від 22Л2.2014
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Нухова Ілхама Захід Огли
щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №102 , і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр.Нухова Ілхама Захід Огли
сплатити суму в
розмірі
1-15(одна грн.15 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Нуховим Ілхамом Захід Огли на участь
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, в тридцяти денний термін після отримання заяви від
гр. Нухова Ілхама Захід Огли.
іь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
здтизації
)го фонду
голови

Ю.М.Муха

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

29

грудня

2014 р.

№ 172

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Войтенко Ольги Володимирівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 805, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 13 від 22.12.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Войтенко Ольги Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, -будинок № 1, кімната № 805, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-34 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Войтенко Ольгою Володимирівною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Войтенко Ольги Володимирівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

і

щ

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

05

червня

2014 р.

№ 80

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Дементьєвої Ірини Дмитрівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція
№ 19, кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 5 від 28.05.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Дементьєвої Ірини Дмитрівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 19, кімната № 2, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-96 грн.
4. КЖ ЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дементьєвою
Іриною Дмитрівною
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.

Ю.М.Муха

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

05

червня

2014 р.

№ 81

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Віденського Сергія Борисовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 1, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 5 від 28.05.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Віденського Сергія Борисовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 1, кімната № 1, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-67 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Віденським
Сергієм Борисовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку--,.

Ю.М.Муха

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

12

червня

2014 р.

№ 82

Про приватизацію житла

#00 4

,

Наймач гр. Заворотня Наталія Веніамінівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Миру, будинок № 3, квартира № 18, яка
використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Заворотньої Наталії Веніамінівни
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Миру, будинок № 3, квартира № 18, і передати вказану квартиру в приватну
власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Заворотню Наталію Веніамінівну сплатити суму в розмірі
3-52 гри. (три грн. 52 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Заворотньою Наталією Веніамінівною
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[иватизації
вого фонду
о голови

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

26

червня

2014 р.

№ 83

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Загорулька Андрія Олексійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 623, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 26.06.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Загорулька Андрія Олексійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 623. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-46 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Загорульком Андрієм Олексійовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха

У К Р А ЇН А

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

26

червня

2014 р.

№ 84

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Пєшніна Геннадія Анатолійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 534, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 26.06.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Пєшніна Геннадія Анатолійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 534. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Пешніним Геннадієм Анатолійовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

атизацп
ого фонду
голови

Ю.М.Муха

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

26

червня

2014 р.

№ 85

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ткаченка Олександра Григоровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул, Молодіжна, будинок № 4, секція
№ 1, кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 6 від 26.06.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткаченка Олександра Григоровича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 1, кімната № 5, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-24 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ткаченком
Олександром Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

26

червня

2014 р.

№8 6

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Болдирєва Володимира Вікторовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 103. згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про 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 26.06.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Болдирєва Володимира Вікторовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 103. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Болдирєвим Володимиром
Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

02

липня

2014 р.

№ 87

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. М ’якініна Віталія Олеговича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 803, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 26.06.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити*' прохання наймача гр. М ’якініна Віталія Олеговича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 803. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-37 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. М ’якініним Віталієм Олеговичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

02

липня

2014 р.

№88

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Дубини Володимира Віталійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 308. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення ч про 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 26.06.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

С О#

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дубини Володимира Віталійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 308. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дубиною Володимиром Віталійовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

03

липня

2014 р.

№ 89

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Бердника Дмитра Олександровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 4, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків-", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 6 від 26.06.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити лрохання наймача гр. Бердника Дмитра Олександровича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 4, кімната № 1, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Бердника Дмитра Олександровича сплатити суму в розмірі
1-13 (одна грн. 13 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бердником
Дмитром Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.

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

03

липня

2014 р.

№ 90

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Бєлебєзєвої Олени Яківни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 5,
кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від
26.06.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Бєлебєзєвої Олени Яківни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 5, кімната № 3. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Бєлєбєзєву Олену Яківну сплатити суму в розмірі 1-42
(одна грн. 42 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження.
5. КЖ РЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Бєлєбєзєвою
Оленою Яківною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
онтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

^0 0^

иватизацп
вого фонду
іСЬКЄВО голови

Ю.М.Муха

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

03

липня

2014 р.

№ 91

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Позняк Олени Михайлівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 23,
кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 6 від
26.06.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Позняк Олени Михайлівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № 30, секція № 23, кімната № 3, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-86 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Позняк Оленою
Михайлівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

04

липня

2014 р.

№ 92

Про приватизацію житла
Наймач гр. Піголь Володимир Васильович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 75,
квартира № 64, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Піголя Володимира Васильовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Добровольського, будинок № 75, квартира № 64, і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 0-94 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Піголем Володимиром Васильовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

10

липня

2014 р.

№ 93

Про приватизацію житла
Наймач гр. Василина Анатолій Анатолійович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 5, квартира
№ 22, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Васшшни Анатолія Анатолійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Портова, будинок № 5, квартира № 22, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 3-92 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Василиною Анатолієм
Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Д.Г. Биков

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

16

липня

2014 р.

№ 94

Про приватизацію житла
Наймач гр. Куливуш Людмила Василівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 17, квартира
№ 12, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Куливуш Людмили Василівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Космонавтів, будинок № 17, квартира № 12, і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити ‘розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Куливуш Людмилу Василівну сплатити суму в розмірі
2-16 гри. (дві грн. 16 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Куливуш Людмилою Василівною, на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

18

липня

2014 р.

№ 95

Про приватизацію житла
Наймач гг>. Штука Мирослава Сергіївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 59,
квартира № 2 , яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Штуки Мирослави Сергіївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Добровольського, будинок № 59, квартира № 2, і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити ррзрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гп. Ш т у к у Мирославу Сергіївну сплатити суму в розмірі
0-90 гри. (нуль грн. 90 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Штукою Мирославою Сергіївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Д.Г.Биков

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

23

липня

2014 р.

№ 96

Про приватизацію житла
Наймач гр. Федішева Тетяна Григорівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок № 42, квартира
№ 131, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Федішевої Тетяни Григорівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Конституції, будинок № 42, квартира № 131, і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Федішеву Тетяну Григорівну сплатити суму в розмірі
8-59 гри. (вісім грн. 59 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Федішевою Тетяною Григорівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

28

липня

2014 р.

№ 97

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Строган Віти Анатоліївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 2 1 ,
кімната № 0, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від
24.07.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити»прохання наймача гр. Строган Віти Анатоліївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 21, кімната № 0, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-58 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Строган Вітою
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

1

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

28

липня

2014 р.

№ 98

Про приватизацію житла
Наймач гр. Піддубний Андрій Ігорович надав заяву на приватизацію квартири,
що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 12, квартира № 44,
яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Післл розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Піддубного Андрія Ігоровича щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Добровольського, будинок № 12, квартира № 44, і передати вказану квартиру в
приватну власність.
*
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Піддубного Андрія Ігоровича сплатити суму в розмірі
2-50 гри. (дві грн. 50 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Піддубним Андрієм Ігоровичем на участь
його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха

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

ЗО

липня

2014 р.

№ 99

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Филенка Віталія Олександровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5,
секція № 6 , 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
№ 7 від 24.07.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Филенка Віталія Олександровича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 6, кімната № 6, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-33 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Филенком Віталієм
Олександровичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

23

квітня

2014 р.

№ 60

Про приватизацію житла
Наймач гр. Яким Юлія Володимирівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 8,
квартира № 98, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Яким Юлії Володимирівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. ДобровольсВкого, будинок № 8, квартира № 98, і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-94 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Яким Юлією Володимирівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Д.Г. Биков

і

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

05

травня

2014 р.

№ 63

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Калмикової Світлани Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок
№ ЗО, секція № 6, кімната № 6 , згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 4 від 25.04.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Калмикової Світлани Володимирівни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 6 , кімната № 6 , і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову
власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 10-23 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Калмиковою
Світланою Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

05

травня

2014 р.

№ 61

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Матюшенко Світлани Віталіївни (за неповнолітню
дочку) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою:
рул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 18, кімната № 4, згідно із Законами
України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 25.04.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Матюшенко Світлани Віталіївни (за
неповнолітню дочку) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому
він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція
№ 18, кімната № 4, і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну
власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-14 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Матюшенко
Світланою Віталіївною (за неповнолітню дочку) на участь її у витратах на
обслуговування та ремонт гуртожитку.
а виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

05

травня

2014 р.

№ 62

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Білана Андрія Васильовича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 403,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 25.04.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Білана Андрія Васильовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 403. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Біланом Андрієм Васильовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

05

травня

2014 р.

№ 64

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Вовка Станіслава Сергійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 515, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 25.04.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Вовка Станіслава Сергійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
515, і передати вказане жиле
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Вовком Станіславом Сергійовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

05

травня

2014 р.

№ 65

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Рудіян Інни Анатоліївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 17,
кімната № 6 , згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від
25.04.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити "прохання наймача гр. Рудіян Інни Анатоліївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 17, кімната № 6 . і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, ще
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-92 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Рудіян їнною
Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

05

травня

2014 р.

№ 66

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кобеляцького Юрія Марксовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 107, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4 від 25.04.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Кобеляцького Юрія Марксовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 107, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у ц. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-54 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кобеляцьким Юрієм Марксовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

05

травня

2014 р.

№ 67

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Зібарової Юлії Юріївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 14,
кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 4
від 25.04.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Зібарової Юлії Юріївни
щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 14, кімната № 3, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-67 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Зібаровою Юлією
Юріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

05

травня

2014 р.

№ 68

Про приватизацію житла
Наймач гр. Кинбур Леся Павлівна надав заяву на приватизацію квартири,
що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 4, квартира № 108, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Кинбур Лесі Павлівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок № 4, квартира № 108, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-30 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кинбур Лесею Павлівною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

06

травня

2014 р.

№ 70

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Жовтюка Анатолія Володимировича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 315, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 4 від 25.04.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Жовтюка Анатолія Володимировича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, шс
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 315. і передає:
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку. _
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольське': м:еьк:
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене ;
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцях нлілж
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Жовтюком Анатолієм
Володимировичем
на участь його у витратах на обслуговування те те
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА М ІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖ АВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

19

травня

2014 р.

№ 71

Про приватизацію житла
Наймач гр. Колінько Володимир Миколайович
надав заяву на
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 23,
квартира № 233, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах
найму.'
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Колінька Володимира
Миколайовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № 23, квартира № 233, і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається):
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-42 грн.
4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Коліньком Володимиром
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

27

травня

2014 р.

№ 72

Про приватизацію житла
Наймач гр. Петриченко Людмила Анатоліївна надала заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 7, квартира
№ 1, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Петриченко Людмили Анатоліївни
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Космонавтів, будинок № 7, квартира № 1. і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Петриченко Людмилу Анатоліївну сплатити суму в розмірі
2-09 грн. (дві грн. 09 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 розпорядження.
5. КЖЕП № 1 укласти договір з гр. Петриченко Людмилою Анатоліївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

28

травня

2014 р.

№ 73

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Литвиненко Світлани Андріївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 4, кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 5 від 28.05.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити гфохання наймача гр. Литвиненко Світлани Андріївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 4, кімната № 3. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-29 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Литвиненко
Світланою Андріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

29

травня

2014 р.

№74

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Остапенко Ірини Андріївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 901.
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 28.05.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Остапенко Ірини Андріївни щодо
приватизації жилого прйміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 901. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-55 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Остапенко Іриною Андріївною на участь
її витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

29

травня

2014 р.

№ 75

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Пономаренко Надії Миколаївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 506, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 28.05.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Пономаренко Надії Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 506. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Пономаренко Надією Миколаївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

ЗО

травня

2014 р.

№ 76

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Андріяшевської Аніти Ігорівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 225, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 28.05.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Андріяшевської Аніти Ігорівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 225. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Андріяшевською Анітою Ігорівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

02

червня

2014 р.

№ 77

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Петухової Наталії Владиленівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 229. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 28.05.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Петухової Наталії Владиленівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 229 і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Петухову Наталію Владиленівну сплатити суму в розмірі
2-13 гри. (дві грн. 13 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Петуховою Наталією Владиленівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
ь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

03

червня

2014 р.

№ 78

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Примачук Людмили Григорівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5,
секція № 9, кімната № 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 5 від 28.05.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити? прохання наймача гр. Примачук Людмили Григорівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 9, кімната № 4. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 7-08 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Примачук
Людмилою Григорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

04

червня

2014 р.

№ 79

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Шамраєвої Тамари Іванівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 1,
кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 5 від
28.05.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити^ прохання наймача гр. Шамраєвої Тамари Іванівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 1, кімната № 3. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-68 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Шамраевою
Тамарою Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

19

листопада

2014 р.

№ 140

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Романченка Віталія Ігоровича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 523, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 11 від 17Л 1.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Романченка Віталія Ігоровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 523, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Романченком Віталієм Ігоровичем на участь
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Романченка Віталія Ігоровича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

атизацп
ого фонду
голови

Р а 'І

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

20

листопада

2014 р.

№ 141

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кардалара Михайла Васильовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната
№ 620, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 11 від 17.11.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Кардалара Михайла Васильовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова,»будинок № 1, кімната № 620, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кардаларом Михайлом Васильовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Кардалара Михайла Васильовича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

21

листопада

2014 р.

№ 142

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Чіркова Віктора Володимировича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 11,
кімната № 7, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках' у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 11 від 17Л1.2014 р. засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Чіркова Віктора Володимировича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 11, кімната № 7, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-85 гри.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Чірковим Віктором
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Чіркова Віктора Володимировича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

■у
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 25

листопада

2014 р.

№ 143

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Таранова Володимира Геннадійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 720, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ Ц від 17Л 1.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Таранова Володимира Геннадійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 720 і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Таранова Володимира Геннадійовича сплатити суму в
розмірі 1-22 грн. (одна грн. 22 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській
області.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Тарановим Володимиром
Геннадійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Таранова Володимира Геннадійовича.

Ю.М.Муха

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

25

листопада

2014 р.

№ 144

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Пушкар Юлії Олександрівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 17,
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 № 11 від 17Л1.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Пушкар Юлії Олександрівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 17, кімнати № 1, 2. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-01 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пушкар Юлією
Олександрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Пушкар Юлії Олександрівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

04

грудня

2014 р.

№ 145

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Колмогорова Валерія Віталійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната
№ 609, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від 03Л2.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Колмогорова Валерія Віталійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 609, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Колмогоровим Валерієм Віталійовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Колмогорова Валерія Віталійовича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

04

грудня

2014 р.

№ 146

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Снігірьова Володимира Володимировича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок
№ 12, секція № 3, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих
приміщень у ' гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від
03Л2.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Снігірьова Володимира Володимировича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 3, кімната № 1, і передати вказане
жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-25 гри.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Снігірьовим
Володимиром Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Снігірьова Володимира Володимировича.

Ю.М.Муха

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

08

грудня

2014 р.

№ 147

Про приватизацію житла
Наймач гр. Казак Юлія Олександрівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок № 40,
квартира № 6, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Казак Юлії Олександрівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Конституції, будинок № 40. квартира № 6. і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних
мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-45 гри.
4. КЖ ЕП № 4 укласти договір з гр. Казак Юлією Олександрівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження, в тридцятиденний термін після
отримання заяви від гр. Казак Юлії Олександрівни.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

10

грудня

2014 р.

№ 148

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Погорілого Євгенія Володимировича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната
№ 310, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від 03Л2.2014 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Погорілого Євгенія Володимировича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 310, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Погорілим Євгенієм Володимировичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Погорілого Євгенія Володимировича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

10

грудня

2014 р.

№ 149

Про приватизацію житла
гр. Самоходської Марії Кирилівни щодо приватизації жилого
приміщення у г у р т о ж и т к у за адресою: в у л . Портова, будинок № 1, кімната № 432, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, з а т в е р д ж е н о г о 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. Задовольнити прохання наймача гр. Самоходської Марії Кирилівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 432, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-55 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Самоходською Марією Кирилівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Самоходської Марії Кирилівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Р озглян увш и заяву

іатизацп
Ьго фонду
голови

Ю.М.Муха

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

10

грудня

2014 р.

№ 150

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Костюк Надії Василівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 230, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про 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. Задовольнити прохання наймача гр. Костюк Надії Василівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Портова, будинок »№ 1, кімната № 230, і передати вказане жиле приміщення у
гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Костюк Надією Василівною на участь її у
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерз'хоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Костюк Надії Василівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

11

грудня

2014 р.

№ 151

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Саричевої Надії Анатоліївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 543, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 12 від 03Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Саричевої Надії Анатоліївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 543. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Саричевою Надією Анатоліївною на участь її
у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Саричевої Надії Анатоліївни.
іям цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

11

грудня

2014 р.

№ 152

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Шкурата Євгена Андрійовича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 829, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 12 від 03Л2.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Шкурата Євгена Андрійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 829, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Шкуратом Євгеном Андрійовичем на участь
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Шкурата Євгена Андрійовича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

12

грудня

2014 р.

№ 153

Про приватизацію житла
Наймач гр. Кочубей Лідія Максимівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 9, квартира
№ 3, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Кочубей Лідії Максимівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Молодіжна, будинок № 9, квартира № 3, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі квартири, що приватизується безоплатно
(додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-62 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кочубей Лідією Максимівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження, в тридцятиденний термін після
отримання заяви від гр. Кочубей Лідії Максимівни.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
*

Ю.М.Муха

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

15

грудня

2014 р.

№ 154

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Полонської Ніни Григорівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 217,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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. Задовольнити прохання наймача гр. Полонської Ніни Григорівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 217 і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Полонську Ніну Григорівну сплатити суму в розмірі 1-95
гри. (одна грн. 95 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Полонською Ніною Григорівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме м ай н о ,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання
заяви від гр. Полонської Ніни Григорівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
иватизаци
вого фонду
голови

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

15

грудня

2014 р.

№ 155

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Гриценко Катерини Василівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 806, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про 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. Задовольнити прохання наймача гр. Гриценко Катерини Василівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 806. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жили::
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-31 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Гриценко Катериною Василівною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Гриценко Катерини Василівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

16

грудня

2014 р.

№ 156

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Глаговської Ірини Павлівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 709, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про 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. Задовольнити прохання наймача гр. Глаговської Ірини Павлівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 709, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Глаговською Іриною Павлівною на участь її
у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Глаговської Ірини Павлівни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

16

грудня

2014 р.

№ 157

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Анісімова Олега Миколайовича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 137, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про 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. Задовольнити прохання наймача гр. Анісімова Олега Миколайовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 137, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, ще
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-27 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Анісімовим Олегом Миколайовичем ш
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської раді
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви ві:
гр. Анісімова Олега Миколайовича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

17

грудня

2014 р.

№ 158

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Рашавець Валентини Йосипівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 311, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про 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. Задовольнити прохання наймача гр. Рашавець Валентини Йосипівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 311, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ряди
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-63 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Рашавець Валентиною Йосипівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Рашавець Валентини Йосипівни.

Ю.М.Муха

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

18

грудня

2014 р.

№ 159

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Вайтеховича Валерія Васильовича щодо приватні__
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1. кімнаті
№ 427, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонд} ' т
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно д
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожлт? і
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництві і
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 12 від 03Л2.2014 засідання ком і:
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Вайтеховича Валерія Васильовича ід
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходить- :
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 427, і передати вказане жл
приміщення у гуртожйтку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення у гуртожитку, і
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ге
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жн.
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Вайтеховичем Валерієм Васильовичем
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської г
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме маі
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заявв
гр. Вайтеховича Валерія Васильовича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

и

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

23

вересня

2014 р.

№ 120

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Джуган Тетяни Вікторівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 13,
кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9
від 23.09.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Джуган Тетяни Вікторівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 13, кімната № 1, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Джуган Тетяну Вікторівну сплатити суму в розмірі
1-14 (одна грн. 14 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Джуган Тетяною
Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха

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

23

вересня

2014 р.

№ 121

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Петрович Алли Борисівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 429,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 23.09.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Петрович Алли Борисівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 429, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-46 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Петрович Аллою Борисівною на участь її
у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

23

вересня

2014 р.

№ 122

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кузуб Вікторії Володимирівни
щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 213, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 23.09.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Кузуб Вікторії Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 213 і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Кузуб Вікторію Володимирівну сплатити суму в розмірі
0-97 гри. (нуль грн. 97 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кузуб Вікторією Володимирівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

23

вересня

2014 р.

№ 123

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Жевнерьової Оксани Анатоліївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 21, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 9 від 23.09.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити "прохання наймача гр. Жевнерьової Оксани Анатоліївни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 21, кімната № 1,
і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-19 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Жевнерьовою
Оксаною Анатоліївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. К онтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

щ

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

23

вересня

2014 р.

№ 124

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Немудрого Григорія Дмитровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція
№ 2, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 9 від 23.09.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прбхання наймача гр. Немудрого Григорія Дмитровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 2, кімната № 1, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-38 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Немудрим
Григорієм Дмитровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

и

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

26

вересня

2014 р.

№ 125

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Горського Валерія Олексійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 137, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 23.09.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Горського Валерія Олексійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 137 і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Горського Валерія Олексійовича сплатити суму в розмірі
0-22 гри. (нуль грн. 22 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Горським Валерієм Олексійовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

26

вересня

2014 р.

№ 126

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Андрейченка Ігоря Анатолійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна., будинок № 12,
секція № 14, кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), >Рилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 9 від 23.09.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Андрейченка Ігоря Анатолійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 14, кімната № 2,
і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних'
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-93 грн.
4. КЖРЕІІ № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Андрейченком
Ігорем Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

о

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

26

вересня

2014 р.

№ 127

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Коваленка Віктора Миколайовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, 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 № 9 від 23.09.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Коваленка Віктора Миколайовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 433, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-07 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Коваленком Віктором Миколайовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

І

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

26

вересня

2014 р.

№ 128

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ткача Ігоря Олександровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 325, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 23.09.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткача Ігоря Олександровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 325, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ткачом Ігорем Олександровичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

08

жовтня

2014 р.

№ 129

Про приватизацію житла
Наймач гр. Пістряк Валентина Миколаївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 54, квартира
№ 23 А, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Пістряк Валентини Миколаївни
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Леніна, будинок № 54, квартира № 231, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 12-20 грн.
4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Пістряк Валентиною Миколаївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

20

жовтня

2014 р.

№ 130

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Гараджій Тетяни Вікторівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 323,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 20Л0.2014
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Гараджій Тетяни Вікторівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 323, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-55 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Гараджій Тетяною Вікторівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
/
Ю.М.Муха

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

21

жовтня

2014 р.

№ 131

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Бабяка Олексія Ілліча щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 806,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 20Л0.2014
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Бабяка Олексія Ілліча щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 806. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Бабяком Олексієм Іллічем на участь
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іатизацп
|ого фонду
голови

Ю.М.Муха

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

22

жовтня

2014 р.

№ 132

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Людвік Людмили В ’ячеславівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція
№ 18, кімнати № 2, 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих прйміщень у гуртожитках у власність громадян, 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. Задовольнити прохання наймача гр. Людвік Людмили В’ячеславівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 18, кімнати № 2, 6. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-06 гри.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Людвік Людмилою
В’ячеславівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

04

листопада

2014 р.

№ 133

Про приватизацію житла
Наймач гр. Довгаль Юрій Павлович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 7, квартира
№ 15, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Довгаля Юрія Павловича щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Молодіжна, будинок № 7, квартира № 15, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-71 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Довгалєм Юрієм Павловичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження, в тридцятиденний термін після
отримання заяви від гр. Довгаля Юрія Павловича.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Д.Г.Биков

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

06

листопада

2014 р.

№ 134

Про приватизацію житла
Наймач гр. Безцінна Таїса Валеріївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 17/10, квартира
№ 62, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:'
1. Задовольнити прохання наймача гр. Безцінної Таїси Валеріївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Леніна, будинок № 17/10, квартира № 62. і передати вказану квартиру в
приватну власність. *
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-02 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Безцінною Таїсою Валеріївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження, в тридцятиденний термін після
отримання заяви від гр. Безцінної Таїси Валеріївни.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Д.Г.Биков

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

14

листопада

2014 р.

№ 135

Про приватизацію житла
Наймач гр. Гуслистий Володимир Васильович надав заяву на
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 72,
квартира № 13, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення: *
1. Задовольнити прохання наймача гр. Гуслистого Володимира
Васильовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Леніна, будинок № 72, квартира № 13, і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-33 гри.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Гуслистим Володимиром
Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження, в тридцятиденний термін після
отримання заяви від гр. Гуслистого Володимира Васильовича.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

Г~
д

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

17

листопада

2014 р.

№ 136

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Гармаш Галини Євстахіївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 302, згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 11 від 17Л 1.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Гармаш Галини Євстахіївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портовд, будинок № 3, кімната № 302. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-46 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Гармаш Галиною Свстахіївною на участь її у
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Гармаш Галини Євстахіївни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

17

листопада

2014 р.

№ 137

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Китиці Ігоря Васильовича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 18, кімната
№_8, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 11 від 17Л1.2014 р. засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Китиці Ігоря Васильовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 18, кімната № 8, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-88 гри.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Китицею Ігорем
Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Китиці Ігоря Васильовича.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова органу приватизації
державного житлового фонду
заступник міського голови
МП

Ю.М.Муха

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

17

листопада

2014 р.

№ 138

Про приватизацію житла
Наймач гр. Людженський Віталій Анатолійович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 41,
квартира № 40, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення: .
1. Задовольнити прохання наймача гр. Людженського Віталія Анатолійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Добровольського, будинок № 41, квартира № 40, і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити „розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Людженського Віталія Анатолійовича сплатити суму в
розмірі 2-43 гри. (дві грн. 43 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській
області.
4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Людженським Віталієм Анатолійовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Людженського Віталія Анатолійовича оформити свідоцтво про право власності
на нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова органу приватизації
державного житлового фонду,
заступник міського голови
МП

Ю.М. Муха

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

19

листопада

2014 р.

№ 139

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Харциз Тетяни Олексіївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 523. згідно
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009
№ 396, на підставі протоколу № 11 від 17Л1.2014 засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Харциз Тетяни Олексіївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 523. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Харциз Тетяною Олексіївною на участь її. у
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради
Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, в тридцятиденний термін після отримання заяви від
гр. Харциз Тетяни Олексіївни.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

5

■ Т!

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

03

березня

2014 р.

№ 40

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Дрофи Людмили Іванівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 20,
кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 2 від
27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
&
1. Задовольнити прохання наймача гр. Дрофи Людмили Іванівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 20, кімната № 5, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, ще
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-35 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Дрофок
Людмилою Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

05

березня

2014 р.

№ 41

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Калашника Валерія Вікторовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 6. кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 2 від 27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Калашника Валерія Вікторовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, ще
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 6, кімната № 2, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову
власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-40 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Калашником
Валерієм Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт

Ю.М.Муха

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

13

березня

2014 р.

№ 42

Про приватизацію житла
Наймач гр. Новохатній Павло Іванович
надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 74, квартира № 38.
яка використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Новохатнього Павла Івановича щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул, Леніна, будинок № 74, квартира № 38 , і передати вказану квартиру в приватну
власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Новохатнього Павла Івановича сплатити суму в розмірі
3-06 гри. (три грн. 06 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
розпорядження.
5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Новохатнім Павлом Івановичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

20

березня

2014 р.

№ 43

Про приватизацію житла
Наймач гр. Скирда Валентина Миколаївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок № 6, квартира № 4,
яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Скирди Валентини Миколаївни
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Строни, будинок № 6, квартира № 4, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-94 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Скирдою Валентиною Миколаївною
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

20

березня

2014 р.

№ 44

Про приватизацію житла
Наймач гр. Панченко Ігор Валерійович
надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 88, квартира № 165,
яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Панченка Ігоря Валерійовича щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок № 88, квартира № 165 , і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Панченка Ігоря Валерійовича сплатити суму в розмірі
0-41 грн. (нуль грн. 41 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
розпорядження.
5. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Панченком Ігорем Валерійовичем -на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

28

березня

2014 р.

№ 45

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Баштової Світлани Володимирівни щодо приватизації
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція
№ 11, кімнати №№ 3, 4, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 3 від 28.03.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Баштової Світлани Володимирівни
щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 11, кімнати №№ 3, 4, і
передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Баштову Світлану Володимирівну сплатити суму в розмірі
2-55 (дві грн. 55 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Баштовою
Світланою Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.

Ю.М.Муха

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

31

березня

2014 р.

№ 46

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Сущенка Сергія Володимировича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 926, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 28.03.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Сущенка Сергія Володимировича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 926 , і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Сущенком Сергієм Володимировичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

31

березня

2014 р.

№ 47

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Гардася Володимира Миколайовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок
№ ЗО, секція № 25. кімната № 4, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків)', жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 3 від 28.03.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Гардася Володимира Миколайовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 25, кімната № 4, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову
власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-22 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Гардасем
Володимиром Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та
ремонт гуртожитку.
„ 5.. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
ь XА
// •£•'о
^ £ /% : ї
/ і лГолбва органу приватизації
державного
житлового
фон,
І :\ і\
і
іІ
заступник міського голови
V"

Д

■цчіІ )

/ -з*

г

а

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

31

березня

2014 р.

№ 48

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Бєлової Світлани Анатоліївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 322, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 28.03.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Бєлової Світлани Анатоліївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 322, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих*'
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Бєловою Світланою Анатоліївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

31

березня

2014 р.

№ 49

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Билини Вероніки Олегівни (за неповнолітнього сина)
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна,
будинок № ЗО, секція № 6, кімната № 7, згідно із Законами України "Про
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396,
на підставі протоколу № 3 від 28.03.2014 р. засідання комісії із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Билини Вероніки Олегівни (за
неповнолітнього сина) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в
якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція
№ 6, кімната № 7, і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну
власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п." 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-06 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Билиною Веронікою
Олегівною (за неповнолітнього сина) на участь її у витратах на обслуговування та
ремонт гуртожитку.

чи 0 0 $

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

31

березня

2014 р.

№ 50

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Міщенка Олександра Івановича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 10, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 3 від 28.03.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Міщенка Олександра Івановича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 10, кімната № 1. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Міщенка Олександра Івановича сплатити суму в розмірі
1-28 (одна грн. 28 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Міщенком
Олександром Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
у '% 6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ж

і\

іУ о о

Голова органу приватизації
державного житлового фонду
заступник міського голови

УКРАЇНА

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

01

квітня

2014 р.

№ 51

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Майданюка Василя Миколайовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 4, кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 3 від 28.03.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Майданюка Василя Миколайовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 4, кімната № 2, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Майданюка Василя Миколайовича сплатити суму в розмірі
5-46 (п’ять грн. 46 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Майданюком
Василем Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
іям цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

02

квітня

2014 р.

№ 52

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кубіка Федора Олександровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 2, кімната № 2, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 3 від 28.03.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Кубіка Федора Олександровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 2, кімната № 2, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Кубіка Федора Олександровича сплатити суму в розмірі
1-18 (одна грн. 18 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кубіком Федором
Олександровичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
[троль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
приватизації
тлового фонду
кщр голови

Ю.М.Муха

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

02

квітня

2014 р.

№ 53

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Дяченка Олександра Анатолійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 106, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 3 від 28.03.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити' прохання наймача гр. Дяченка Олександра Анатолійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 106, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дяченком Олександром
Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп
вого фонду
о голови

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

02

квітня

2014 р.

№ 54

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Прокопа Геннадія Васильовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 930. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 28.03.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити .прохання наймача гр. Прокопа Геннадія Васильовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 930. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Прокопом Геннадієм Васильовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

03

квітня

2014 р.

№ 55

Про приватизацію житла
Наймач гр. Саврук Микола Михайлович надав заяву на приватизацій:
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 54, квартира
№ 259, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийняте
рішення:

ЇЛ С О Д/

1. Задовольнити прохання наймача гр. Саврука Миколи Михайлович;
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресок
вул. Леніна, будинок № 54, квартира № 259, і передати вказану квартиру і
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишки
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольсько
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення н;
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-37 грн.
4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Савруком Миколою Михайловичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп
ового фонду
то голови

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

11

квітня

2014 р.

№ 56

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Щербакової Ніни Павлівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 436,
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 28.03.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Щербакової Ніни Павлівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходяться за
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 436 і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Щербакову Ніну Павлівну сплатити суму в розмірі
1-23 грн. (одна грн. 23 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Щербаковою Ніною Павлівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Мхха

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

14

квітня

2014 р.

№ 57

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ніколаєва Вячеслава Вікторовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 421, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 28.03.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ніколаєва Вячеслава Вікторовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 421 і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Ніколаєва Вячеслава Вікторовича сплатити суму в розмірі
2-63 гри. (дві грн. 63 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ніколаєвим Вячеславом Вікторовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха

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

16

квітня

2014 р.

№ 58

Про приватизацію житла
Наймач гр. Карцев Віктор Миколайович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 81,
квартира № 143, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах
найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Карцева Віктора Миколайовича
щодо приватизації Квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Добровольського, будинок № 81, квартира № 143, і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-22 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Карцевим Віктором Миколайовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

17

квітня

2014 р.

№ 59

Про приватизацію житла
Наймач гр. Чирва Олексій Анатолійович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 5, квартира
№ 96, яка використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Чирви Олексія Анатолійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Портова, будинок № 5, квартира № 96. і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-11 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Чирвою Олексієм Анатолійовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

07

лютого

2014 р.

№ 20

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Щупаковського Григорія Володимировича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 937., згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих прйміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 1 від 05.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Щупаковського Г ригорія
Володимировича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він
мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 937, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Щупаковським Г ригорієм
Володимировичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

07

лютого

2014 р.

№ 21

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Снгоян Галини Миколаївни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 4,
кімната № 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 1 від
05.02.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Снгоян Галини Миколаївни
щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 4, кімната № 6, і передати вказане
жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-64 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Снгоян Галиною
Миколаївниою на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

07

лютого

2014 р.

№ 22

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Гурова Ігоря Сергійовича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 20,
кімната № 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 1 від
05.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
і»
1. Задовольнити прохання наймача гр. Гурова Ігоря Сергійовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 20, кімната № 6. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-54 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Туровим Ігорем
Сергійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

У К РАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

07

лютого

2014 р.

№ 23

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Харітонєнкова Ігоря Володимировича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 813, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 1 від 05.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Харітонєнкова Ігоря Володимировича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 813, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Харітонєнковим Ігорем
Володимировичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О'

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

07

лютого

2014 р.

№ 24

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Хомяк Тетяни Володимирівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція
№ 5, кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 1 від 05.02.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Хомяк Тетяни Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 5, кімната № 3, і передати вказане
жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,.,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-52 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Хомяк Тетяною
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

10

лютого

2014 р.

№ 25

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Дзюбана Станіслава Петровича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 519, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 1 від 05.02.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Дзюбана Станіслава Петровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 519, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дзюбаном Станіславом Петровичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

10

лютого

2014 р.

№ 26

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кірієнко Ганни Олексіївни (за опікуваного Кірієнка
Андрія Геннадійовича) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за
адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 12, кімната № Г згідно із Законами
України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 1 від 05.02.2014 р. засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнитй прохання наймача гр. Кірієнко Ганни Олексіївни (за
опікуваного Кірієнка Андрія Геннадійовича)
щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 12, кімната № 1, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
зазначене у п. 1 цього розпорядження і посвідчення на одержання належних
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-55 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кірієнко Ганною
Олексіївною (за опікуваного Кірієнка Андрія Геннадійовича) на участь її у
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

14

лютого

2014 р.

№ 27

Про приватизацію житла
Наймач гр. Кличков Микола Володимирович
надав заяву на
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 54,
квартира № 119, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах
найму. .
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1.
Задовольнити прохання
наймача гр.
Кличкова
Миколи
Володимировича іцодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № 54, квартира № 119. і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради області оформити свідоцтво про право власності на житло і
посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму
8-15 грн.
4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Клинковим Миколою
Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

У К РАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

26

лютого

2014 р.

№ 28

Про приватизацію житла
Наймач гр. Бондарчук Ніна Петрівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 36, квартира
№ 216, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Бондарчук Ніни Петрівни
щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок № 36, квартира № 216, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 10-15 грн.
4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Бондарчук Ніною Петрівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

27

лютого

2014 р.

№ 29

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Пустовіт Алли Іванівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 11,
кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 2 від
27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Пустовіт Алли Іванівни
щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 11, кімната № 1, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Пустовіт Аллу Іванівну сплатити суму в розмірі 0-33 (нуль
грн. 33 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Пустовіт Аллою
Іванівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
фй^шжватизації
о житцового фонду
ш ф к ш о голови

Ю.М.Муха

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

27

лютого

2014 р.

№ ЗО

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ятло Людмили Василівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 1Г
кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків",
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 2 від
27.02.2014 р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити, прохання наймача гр. Ятло Людмили Василівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 11, кімната № 5, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-24 грн.
4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ятло Людмилою
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

Ю.М.Муха

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

27

лютого

2014 р.

№ 31

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Чапали Анастасії Аркадіївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 21, кімната № 4, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків),' жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 2 від 27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:

Ш С О А/

1. Задовольнити "прохання наймача гр. Чапали Анастасії Аркадіївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 21, кімната № 4, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилйх
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-49 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Чапалою
Анастасією Аркадіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

28

лютого

2014 р.

№ 32

Про приватизацію житла
Наймач гр. Федосеєв Ігор Віталійович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 81,
квартира № 52, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Федосєева Ігоря Віталійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Добровольського, будинок № 81, квартира № 52, і передати вказану
квартиру в приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на
одержання належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-63 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Федосєєвим Ігорем Віталійовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

щ

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

28

лютого

2014 р.

№ 33

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ященка Сергія Миколайовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 11, кімната № 3, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 2 від 27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ященка Сергія Миколайовича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 11, кімната № 3. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. Г
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-45 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ященком Сергієм
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова органу приватизації
державного житлового фонду
заступник міського голови
МП

щ

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

28

лютого

2014 р.

№ 35

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кривошеї Лариси Віталіївни (за неповнолітніх дітей)
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна,
будинок № 12, секція № 21, кімната № 2, згідно із Законами України "Про
приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396,
на підставі протоколу № 2 від 27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити -прохання наймача гр. Кривошеї Лариси Віталіївни
(за неповнолітніх дітей) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в
якому він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 21, кімната № 2, і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в
приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1"
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-33 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кривошеєю
Ларисою Віталіївною (за неповнолітніх дітей)
на участь її у витратах на
обслуговування та ремонт гуртожитку.
юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

УКРАЇНА

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

28

лютого

2014 р.

№ 36

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Міщенка Андрія Костянтиновича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12,
секція № 16, кімната № 4. згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків), Жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 2 від 27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Міщенка Андрія Костянтиновича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 16, кімната № 4.
і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих"
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-13 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Міщенком Андрієм
Костянтиновичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.

Ю.М.Муха

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

28

лютого

2014 р.

№ 37

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Волох Тетяни Володимирівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 122, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про 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 27.02.2014 засідання
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Волох Тетяни Володимирівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 122, і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-37 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Волох Тетяною Володимирівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
"-іГь к А..
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

03

березня

2014 р.

№ 38

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Краснова Олексія Володимировича щодо приватизації
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція
№ 16, кімнати №№ 1, 2. згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 2 від 27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:

^ со

1. Задовольнити прохання наймача гр. Краснова Олексія Володимировича
щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 16, кімнати №№ 1, 2, і
передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову
власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п." 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-18 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр, Красновим
Олексієм Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

03

березня

2014 р.

№ 39

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Кудлай Надії Кузьмівни щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 21,
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
27.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Кудлай Надії Кузьмівни
щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, секція № 21, кімната № 6. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-44 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Кудлай Надією
Кузьмівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп
ого фонду
голови

Ю.М.Муха

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

04

січня

2014 р.

№1

Про приватизацію житла
Наймач гр. Чернишов Юрій Олексійович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 86, квартира № 77,
яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після' розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Чернишова Юрія Олексійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок- № 86, квартира № 77, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на одержання
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-25 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Чернишовим Юрієм Олексійовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизаци
вого фонду
голови

Ю.М.Муха

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

04

січня

2014 р.

№2

Про приватизацію житла
Наймач гр. Лаштоба Галина Михайлівна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 86, квартира № 47,
яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Лаштоби Галини Михайлівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок № 86, квартира № 47, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на житло і посвідчення на одержання
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-29 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Лаштобою Галиною Михайлівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

тизацн
о фонду
лови

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

04

січня

2014 р.

№3

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ріпки Юрія Вікторовича щодо приватизації жилих
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 24,
кімнати №№ 3, 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 13 від 27Л2.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ріпки Юрія Вікторовича щодо
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться за
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 24, кімнати №№ 3, 5, і передати
вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Ріпку Юрія Вікторовича
сплатити суму в розмірі
1-17 (одна грн. 17 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ріпкою Юрієм
Вікторовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
/
Ю.М.Муха

г

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

04

січня

2014 р.

№4

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ринкової Валентини Павлинівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 733, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 13 від 27.12.2013
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ринкової Валентини Павлинівни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 733. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-26 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ринковою Валентиною Павлинівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

04

січня

2014 р.

№5

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ткаченко Наталії Миколаївни (за неповнолітніх
дітей)
щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку за адресою:
вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 1, кімнати №№ 2, 3, 4, згідно із Законами
України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 13 від 27.12.2013 засідання комісії із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткаченко Наталії Миколаївни (за
неповнолітніх дітей! щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він
мешкає, що знаходяться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 1,
кімнати №№ 2, 3, 4, і передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну
спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилого
приміщення в гуртожитку (додається).
3. Зобов’язати гр. Ткаченко Наталію Миколаївну (за неповнолітніх дітей)
сплатити суму в розмірі 0-57 (нуль грн. 57 коп.) за надлишки загальної площі на
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в
Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження.
5. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ткаченко Наталією
Микодашною (за неповнолітніх дітей) на участь її у витратах на обслуговування та
ітку.
за виконанням цього розпорядження залишаю за собою,
іватизації
Івого фонду
то голови
Ю.М.Муха

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

08

січня

2014 р.

№6

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Сновальова Едуарда Геннадійовича щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 710, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 13 від 27Л2.20ІЗ
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Сновальова Едуарда Геннадійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 710. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Сновальовим Едуардом Геннадійовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

08

січня

2014 р.

№7

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Зубар Алли Валеріївни (за неповнолітню дочку Зубар
Анну Олександрівну) щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 812, згідно із Законами України
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396,
на підставі протоколу № 13 від 27.12.2013 засідання комісії із забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Зубар Алли Валеріївни (за
неповнолітню дочку Зубар Анну Олександрівну) щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою:
вул. Портова, будинок № 3, кімната № 812. і передати вказане жиле приміщення у
гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Зубар Аллою Валеріївною Гза
неповнолітню дочку Зубар Анну Олександрівну! на участь її у витратах на
обслуговування та ремонт гуртожитку.
юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
приватизації
м»
доцого фонду
голови

*

Ю.М.М\ха

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

08

січня

2014 р.

№8

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Самойленко Оксани Миколаївни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната
№ 231, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду"
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 13 від 27.12.2013
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Самойленко Оксани Миколаївни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 231. і передати вказане жиле
приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-46 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Самойленко Оксаною Миколаївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
, . __дцтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
.ь к А

ь ^ \\

ватизації
вого фонду
о голови

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

10

січня

2014 р.

№9

Про приватизацію житла
Наймач гр. Новікова Наталя Миколаївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 54, квартира № 122,
яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Новікової Наталі Миколаївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна,
будинок № 54, квартира № 122. і передати вказану квартиру в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Новікову Наталю Миколаївну сплатити суму в розмірі
3-02 гри. (три грн. 02 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
розпорядження.
5. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Новіковою Наталею Миколаївною
на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

14

січня

2014 р.

№ 10

Про приватизацію житла
Наймач гр. Куценко Людмила Сергіївна надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок № ЗО, квартира
№ 63, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:

с о Йо

1. Задовольнити прохання наймача гр. Куценко Людмили Сергіївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Гірників, будинок № ЗО, квартира № 63, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 2-53 грн.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Куценко Людмилою Сергіївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

17

січня

2014 р.

№ 11

Про приватизацію житла
Наймач гр. Сідько Марія Тарасівна надав заяву на приватизацію квартири, що
знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 55, квартира № 12, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Сідько Марії Тарасівни
щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою вул. Леніна,
будинок № 55, квартира № 12 , і передати вказану квартиру в приватну спільну
часткову власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Сідько Марію Тарасівну сплатити суму в розмірі 1-82 грн.
(одна грн. 82 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
розпорядження.
5. КЖ ЕП № 3 укласти договір з гр. Сідько Марією Тарасівною на участь її у
витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп
'йірвого фонду
о голови

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

17

січня

2014 р.

№ 12

Про приватизацію житла
Наймач гр. Конопелько Володимир Васильович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Гірників, будинок №31, квартира № 70,
яка використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків, розгляду матеріалів із зазначеного питання та на підставі
Постанови. Колегії суддів Харківського апеляційного адміністративного суду від
14 жовтня 2013 справа № 2а/534/105/13 прийнято рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Конопелька Володимира Васильовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Гірників, будинок № 31, квартира № 70, і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Конопелька Володимира Васильовича сплатити суму в
розмірі 0-09 гри. (нуль грн. 09 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській
області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п... 1
розпорядження.
5. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Конопельком Володимиром
Васильовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп
ового фонду
о голови

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

22

січня

2014 р.

№ 13

Про приватизацію житла
Наймач гр. Воєвода Микола Васильович надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 78, квартира
№ 210, яка використовується ним та членами його сім'ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Воєводи Миколи Васильовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок № 78, квартира № 210, і передати вказану квартиру в
приватну спільну часткову власність.
2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків
загальної площі квартири затвердити (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на
житло і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири житлових чеків
на суму 1-67 грн.
4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Воєводою Миколою Васильовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

29

січня

2014 р.

№ 14

Про приватизацію житла

ПОл
о* +

О пл

Наймач гр. Цупко Світлана Євгеніївна надав заяву на приватизацію квартири,
що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 22, квартира № 42, яка
використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення: *
1. Задовольнити прохання наймача гр. Цупко Світлани Євгеніївни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Молодіжна, будинок № 22, квартира № 42 , і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити ►
розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Цупко Світлану Євгеніївну сплатити суму в розмірі
5-96 грн. (п’ять грн. 96 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
розпорядження.
5. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Цупко Світланою Свгеніївною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

29

січня

2014 р.

№ 15

Про приватизацію житла
Наймач гр. Твердохліб Яна Михайлівна
надав заяву на приватизацію
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, будинок № 89, квартира № 8, яка
використовується ним на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Твердохліб Яни Михайлівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Леніна, будинок № 89, квартира № 8 , і передати вказану квартиру в приватну
власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Твердохліб Яну Михайлівну сплатити суму в розмірі
9-36 грн. (дев’ять грн. 36 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській
області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
розпорядження.
5. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Твердохліб Яною Михайлівною
на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха

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

03

лютого

2014 р.

№ 16

Про приватизацію житла
Наймач гр. Піддубна Тетяна Петрівна надав заяву на приватизацію квартири,
що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок № 36, квартира № 128, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.
Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято
рішення: ‘
1. Задовольнити прохання наймача гр. Піддубної Тетяни Петрівни щодо
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою
вул. Конституції, будинок № 36, квартира № 128 , і передати вказану квартиру в
приватну власність.
2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири
(додається).
3. Зобов’язати гр. Піддубну Тетяну Петрівну сплатити суму в розмірі
4-21 грн. (чотири грн. 21 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській
області.
4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
розпорядження.
5. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Піддубною Тетяною Петрівною на участь
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від

06

лютого

2014 р.

№ 17

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Ірклій Валентини Федорівни щодо приватизації
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5,
секція № 22, кімната № 4, згідно із Законами України "Про приватизацію
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир
(будинків)/жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі
протоколу № 1 від 05.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити 'прохання наймача гр. Ірклій Валентини Федорівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться
за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 22, кімната № 4, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження і посвідчення на одержання належних мешканцям жилйх
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-38 грн.
4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Ірклій Валентиною
Федорівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Ю.М.Муха

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

06

лютого

2014 р.

№ 18

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Новохатька Олексія Олександровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 419, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 1 від 05.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
і»
1. Задовольнити прохання наймача гр. Новохатька Олексія Олександровича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 419. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-29 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Новохатьком Олексієм
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт
гуртожитку.

Ю.М.Муха

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

06

лютого

2014 р.

№ 19

Про приватизацію житла
Розглянувши заяву гр. Трохименка Олександра Григоровича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок
№ 3, кімната № 404, згідно із Законами України "Про приватизацію державного
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків),
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу
№ 1 від 05.02.2014 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків:
1. Задовольнити прохання наймача гр. Трохименка Олександра Григоровича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 404, і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.
2. Затвердити розрахунок площі жилого приміщення в гуртожитку, що
приватизується безоплатно (додається).
3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської
ради оформити свідоцтво про право власності на нерухоме майно, зазначене у п. 1
цього розпорядження, і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 гри.
4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Трохименком Олександром
Григоровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

