
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 січня 2016 р. № _ 5_

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Купцової Олени Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Стронн, будинок № 23, 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 
№ 17 від 23Л2.2015 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Купцової Олени Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 315. 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 2-30 грн.

4. КЖЕП № 1 укласти договір з гр .  К у п ц о в о ю  Оленою 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 січня 2016 р. № З

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Осауленко Юлії Костянтинівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 643, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 17 від 23.12.2015 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Осауленко Юлії Костянтинівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова» будинок № 3, кімната № 643. і передати вказане жиле 
приміщення в 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 5-29 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Осауленко Юлією Костянтинівною 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.

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 11 січня 2016 р. № 2

Про приватизацію житла

Наймач гр. Фартушна Надія Олександрівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: гіров. Молодіжний, будинок № 2, квартира 
№ 1, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Фартушної Надії Олександрівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
пров. Молодіжний, будинок № 2, квартира № 1 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Фартушну Надію Олександрівну сплатити суму в розмірі 
4-30 гри. (чотири грн. ЗО коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Фартушною Надією 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 січня 2016 р. № 1

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Захарової Валерії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната 
№ 529. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 17 від 23.12.2015 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Захарової Валерії Володимирівни
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 529. 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 2-16 грн.

4. КЖЕП № 1 укласти договір з гр. Захаровою Валерією 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



І

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 січня 2016 р. № 4

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Максименка Олександра Анатолійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок 
№ 23, кімната № 33Г згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 17 від 23Л2.2015 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Максименка Олександра
Анатолійовича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 331, 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 6-03 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Максименком Олександрам 
Анатолійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова органу при 
державного житло 
заступник міськоп 
МП



КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 січня 2016 р. № 5

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зубарєва Сергія Геннадійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№ 839, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 17 від 23.12.2015 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Зубарєва Сергія Геннадійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 839. 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 2-36 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Зубарєвим Сергієм Геннадійовнчем 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.

щтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



У
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 січня 2016 р. № 6

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ключко Тетяни Анатоліївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 438, згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 27.01.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ключко Тетяни Анатоліївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова,* будинок № 3, кімната № 438, 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 2-59 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ключко Тетяною 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. Ключко Тетяни Анатоліївни.

&.Кбнтролі> за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Голова органу приватизації 
Державного жцтлового фонду 
заступник міського голови
м і ф  * '''

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 лютого 2016 р. № 7

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Тарана Сергія Васильовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок А» 3, кімната -\ь 602. згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 27.01.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тарана Сергія Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната -У» 602, 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 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Тараном Сергієм 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. Тарана Сергія Васильовича.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 лютого 2016 р. № 8

Про приватизацію житла

Наймач гр. Свириденко Анатолій Олександрович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 102, квартира № 19, 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. Свирнденка Анатолія
Олександровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 102, квартира № 19. 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 0-31 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Свирнденком Анатолієм 
Олександровичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 лютого 2016 р. № 9

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Рудченко Світлани Сергіївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 № 1 від 27.01.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Рудченко Світлани Сергіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 225, 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 5-40 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Рудченко Світланою Сергіївною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 09 лютого 2016 р. № 10

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мар’єнко Павло Олексійович щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 № 1 від 27.01.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мар’єнко Павло Олексійович щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 506. 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 1-51 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Мар’єнком Павлом Олексійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Го.
ДЄІ
зас
МГ

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 лютого 2016 р. № 11

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сазонова Романа Юрійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. М иру, будинок Л» 8, кімната 
№ 504, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про 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 27.01.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сазонова Романа Юрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 504, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Сазонова Романа Юрійовича сплатити суму в розмірі 
0-38 грн. (нуль грн. 38 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. Організації «ФПП» укласти договір з гр. Сазоновнм Романом
Юрійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іатизацп 
ї^го фонду 
голови Ю.М.Муха



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 10 лютого 2016 р. № 12

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Аладашвілі Володимира Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Стронн, будинок 
№ 23, кімната № 518, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про 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 27.01.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Аладашвілі Володимира 
Олександровича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 518. 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 3-18 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Аладашвілі Володимиром
Олександровичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 лютого 2016 р. № 13

Про приватизацію житла

Наймач гр. Копитіна Ганна Федорівна надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 83, квартира
№ 139, 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. Копитіної Ганни Федорівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 83, квартира ЛГ° 139 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Копитіну Ганну Федорівну сплатити суму в розмірі 
6-30 грн. (чотири грн. ЗО коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Копитіною Ганною Федорівною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 лютого 2016 р. № 14

Про приватизацію житла

Наймач гр. Коробченко Володимир Ілліч надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок Л° 53.
квартира № 91, 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. Коробченка Володимира Ілліча 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 53, квартира № 9 1 , 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 5-13 гри.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Коробченком Володимиром Іллічем 
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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олЬ§^ Органу гірМ а^зації 
державного житлового-фонду 
заступник: міського голови
-  -1-- л  \  і ІиЮд_|І / . /і

_____ .  $ ? * > /
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Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 лютого 2016 р. № 15

Про приватизацію житла

Наймач гр. Протченко Петро Петрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок -У» 41, 
квартира № 182. 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. Протченка Петра Петровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 41, квартира № 182 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 1-42 гри.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Протченком Петром Петровичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

і Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 лютого 2016 р. № 16

Про приватизацію житла

Наймач гр. Вечірський Богдан Сергійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок Л° 46, 
квартира № 27, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Вечірського Богдана Сергійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 46, квартира № 27 і передати вказану квартиру 
в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Вечірського Богдана Сергійовича сплатити суму в розмірі 
2-25 грн. (дві грн. 25 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Вечірським Богданом Сергійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТ АВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 лютого 2016 р. № 17

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кащенко Геннадій Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок У» 36, 
квартира № 198, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кащенка Геннадія Миколайовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 36, квартира № 198 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Кащенка Геннадія Миколайовича сплатити суму в розмірі 
4-09 гри. (чотири грн. 09 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Кащенком Геннадієм Миколайовичем 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.

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 24 лютого 2016 р. №  18

і Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дяченка Юрія Анатолійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 638. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" 
та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 24.02.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дяченка Юрія Анатолійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 638. 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 6-35 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дяченком Юрієм Анатолійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



І І
УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 лютого 2016 р. № 19

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Калашникова Дмитра Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Стронн, будинок 
№ 23, кімната № 118, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 2 від 24.02.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Калашникова Дмитра Вікторовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 118. і передати
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-13 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Калашниковнм Дмитром
Вікторовичем 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.

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 лютого 2016 р. №  20

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лисенко Наталії Юріївни за неповнолітніх Лисенка 
Сергія Сергійовича та Лисенка Станіслава Сергійовича щодо приватизації жилого
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 51Г 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 24.02.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лисенко Наталії Юріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 511, 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 3-79 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Лисенко Наталією Юріївною на участь Ті 
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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Ммха



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 26 лютого 2016 р. № 21

Про приватизацію житла

Наймач гр. Донець Анжеліка Юріївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок 73, 
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. Донець Анжеліки Юріївнн щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 73, квартира № 40 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Донець Анжеліку Юріївнт 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. КЖЕП № 4 укласти договір з гр, Донець Анжелікою Юріївною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 березня 2016 р. № 22

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Буряченка Олександра Олександровича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, 
будинок № 5, секція № 5, кімнати № І  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 24.02.2016 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Буряченка Олександра 
Олександровича щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він 
мешкає, що знаходяться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 
5, кімнати № 1 , 4  і передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну 
спільну часткову власність.

2. Затвердити розрахунки площ жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизуються 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 7-30 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір гр. Буряченком Олександром
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

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

за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 березня 2016 р. № 23

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Хухра Сергія Валерійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, 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 № 2 від 
24.02.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Хухра Сергія Валерійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Стронц, будинок № 23, 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 Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-28 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Хухром Сергієм Валерійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 березня 2016 р. № 25

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кралі Володимира Васильовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната 
№ 210, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 2 від 24.02.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кралі Володимира Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Строни, будинок № 23, кімната № 210. і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-22 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кралею Володимиром 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

/



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 02 березня 2016 р. № 24

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Козюри Василя Даниловича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 11, кімната № 5 згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на 
підставі протоколу № 2 від 24.02.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Козюри Василя Даниловича щодо 
приватизації жилоро приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходяться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 11, кімната 
№ 5 і передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилого приміщення у гуртожитках житлових чеків на суму 2-32 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір гр. Козюрою Василем Даниловичем-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.

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 березня 2016 р. № 26

Про приватизацію житла

Наймач гр. Безпала Ніна Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 77, 
квартира № 116, 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. Безпалої Ніни Володимирівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Добровольського, будинок № 77, квартира № 116 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 12-33 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Безпалою Ніною Володимирівною 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.

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 березня 2016 р. № 27

Про приватизацію житла

Наймач гр. Пілявець Микола Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 87, 
квартира № 33, 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. Пілявця Миколи Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Добровольського, будинок № 87, квартира № 33 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 7-83 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Пілявцем Миколою Івановичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО березня 2016 р. №  28

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Леоненка Андрія Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 905, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 30.03.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Леоненка Андрія Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 905, 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. Леоненком Андрієм Івановичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А. Чуприна



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО березня 2016 р. № 29

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кисляк Катерини Геннадіївнн щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната „У» 507. згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 25.03.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кисляк Катерини Геннадіївнн щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 507, 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 10-17 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Кисляк Катериною Геннадіївною 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. Кисляк Катерини Геннадіївнн.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 квітня 2016 р. № ЗО

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бабенко Наталії Олександрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 438, згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 25.03.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бабенко Наталії Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 438, 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 6-39 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Бабенко Наталією 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. Бабенко Наталії Олександрівни.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 квітня 2016 р. № 31

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Діхтяренко Юлії Олександрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 № 3 від 25.03.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Діхтяренко Юлії Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова^ будинок № 1, кімната № 229, 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. Діхтяренко 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. Діхтяренко Юлії Олександрівни.

за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

* -о і 
1 - >!.

НИК міського голови
ь -Ь- 7 О.А.Чуприна



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 квітня 2016 р. № 32

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Бродецької Наталії Петрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 831, згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 
№ 396, на підставі протоколу № 3 від 25.03.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бродецької Наталії Петрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова» будинок № 1, кімната № 831. 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 гуртожитку житлових чеків на суму 1-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Бродецькою Наталією Петрівною 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 віл 
гр. Бродецької Наталії Петрівни.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 квітня 2016 р. № 33

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ямницька Ляля Іванівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Конституції, будинок № 10/5, 
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. Ямницької Лялі Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Конституції, будинок № 10/5, квартира № 47 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 7-97 гри.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Ямницькою Лялею Іванівною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 квітня 2016 р. № 34

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кошева Ольга Василівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 64, 
квартира № 87, 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. Кошевої Ольги Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 64, квартира № 87 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Кошеву Ольгу Василівну сплатити суму в розмірі 
0-83 гри. (нуль грн. 83 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Кошевою Ольгою Василівною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

V О.А.Чуприна



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 квітня 2016 р. № 35

Про приватизацію житла

Наймач гр. Намінас Любов Олексіївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 17, 
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. Намінас Любові Олексіївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  

Молодіжна, будинок № 17, квартира № 13 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Намінас Любов Олексіївну сплатити суму в розмірі 
2-15 гри. (дві грн. 15 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. КЖРЕП № 4 укласти договір з гр. Намінас Любов’ю Олексіївною 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 яа 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



. /

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2016 р. № 36

Про приватизацію житла

Наймач гр. Куліш Дмитро Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 23, квартира 
№ 1, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішеншг

1. Задовольнити прохання наймача гр. Куліша Дмитра Анатолійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Гірників, будинок АГ» 23. квартира № 1 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Куліша Дмитра Анатолійовича сплатити суму в розмірі 
2-93 гри. (дві грн. 93 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Кулішем Дмитром Анатолійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 квітня 2016 р. № 37

Про приватизацію житла

Наймач гр. Коберідзе Лариса Василівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок -Vі 23.
квартира № 391, 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. Коберідзе Лариси Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, шо знаходиться за адресою: ироснекі 
Героїв Дніпра, будинок № 23, квартира № 391 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Коберідзе Ларису Василівну сплатити суму в розмірі 
3,28 гри. (три грн. 28 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковим 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Коберідзе Ларисою Василівною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 квітня 2016 р. № 38

Про приватизацію житла

Наймач гр. Нізікова Лариса Валентинівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 9, 
квартира № 138, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах 
найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято

1. Задовольнити прохання наймача гр. Нізікової Лариси Валентинівни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 9, квартира № 138 і передати вказану
квартиру в приватну власність.

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

3. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Нізіковою Ларисою Валентинівною
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

рішення:

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 квітня 2016 р. № 39

Про приватизацію житла

Наймач гр. Фьодоров Олександр Віталійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: в\л. Гірників, будинок № 9, 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. Фьодорова Олександра 
Віталійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Гірників, будинок № 9, квартира № 2 і передати вказану квартиру 
в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-13 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Фьодоровим Олександром 
Віталійовичем 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.

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 квітня 2016 р. № 40

Про приватизацію житла

Наймач гр. Клюшник Ірина Славентіївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  К о н с т и т у ц і ї , будинок № 36, 
квартира № 86, 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. Клюшник Ірини Славентіївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  

Конституції, будинок № 36, квартира № 86 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Клюшник Ірину Славентіївну сплатити суму в розмірі 
6-23 гри. (шість грн. 23 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в Полтавській 
області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Клюшник Іриною Славентіївною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 квітня 2016 р. № 41

Про приватизацію житла

Наймач гр. Полюхович Микола Андрійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок Л° 75, 
квартира № 176, 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. Полюховича Миколи Андрійовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Добровольського, будинок № 75, квартира № 176 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 3-85 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Полюховичем Миколою 
Андрійовичем 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.

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 квітня 2016 р. № 42

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гаврильченко Павло Петрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 51, 
квартира № 100, 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. Гаврильченка Павла Петровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 51, квартира № 100 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Гаврильченка Павла Петровича сплатити суму в 
розмірі 0-50 гри. (нуль грн. 50 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДК м. Комсомольська ГУДКУ в 
Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Гаврильченком Павлом Петровичем
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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іського голови О.А. Чуприна



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 травня 2016 р. № 43

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Тищенко Наталі В’ячеславівни за неповнолітнього 
гр. Тищенка Олександра Олександровича щодо приватизації жилого приміщення у 
гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція Уо 21, кімната № 3. згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про порядок-передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 
№ 396, на підставі протоколу № 4 від 27.04.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тищенка Олександра Олександровича 
щодо приватизації жилосо приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 21, 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 посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-75 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр. Тищенком 
Олександром Олександровичем 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. Тищенка Олександра Олександровича.

Ю.М.Мхха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 травня 2016 р. № 44

Про приватизацію житла

Наймач гр. Чемкаєв Юрій Григорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вул. Добровольського, будинок № 41, 
квартира № 46, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. ' Задовольнити прохання наймача гр, Чемкаєва Юрія Григоровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Добровольського, будинок № 41, квартира № 46 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1,42 гри.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Чемкаєвим Юрієм Григоровичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 травня 2016 р. № 45

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Балюк Ольги Адамівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 612. згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 27.04.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Балюк Ольги Адамівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: в у л . 

Портова, будинок № 3, кімната № 612, 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 1-51 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Балюк Ольгою Адамівною 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. Балюк Ольги Адамівни.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 травня 2016 р. № 46

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ковпака Володимира Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 516. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 27.04.2016 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ковпака Володимира Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната Лі> 516. 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 2-57 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Ковпаком Володимиром Миколайовичем 
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. Ковпак Володимира 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 06 травня 2016 р. № 47

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Костюченка Віталія Олександровича за неповнолітніх 
гр. Костюченка Олексія Віталійовича та гр.Костюченка Михайла Віталійовича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок 
№ 1, кімната № 117, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про 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 27.04.2016 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр.Костюченка Михайла Вітатійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Портова, будинок № 1, кімната № 117, 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 посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-24 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний строк укласти договір з гр.Костюченко Михайлом 
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

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 травня 2016 р. № 48

Про приватизацію житла

Наймач гр. Харченко Олександр Васильович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 54, 
квартира № 49, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Харченко Олександра Васильовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 54, квартира № 49, і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Харченком Олександром Васильовичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області в тридцятиденний термін після отримання заяви від 
гр. Харченка Олександра Васильовича оформити свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно, зазначене у п. 1 розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 травня 2016 р. № 49

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Павловської Лідії Борисівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната ,У» 809. згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 27.04.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Павловської Лідії Борисівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Портова,* будинок № 3, кімната № 809. 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 2-56 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Павловською Лідією Борисівною на участь її
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. Павловської Лідії Борисівни.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Му.ха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 травня 2016 р. № 50

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Небрата Михайла Івановича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната А» 211, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 27.04.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Небрата Михайла Івановича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 211, 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. Небрата Михайла Івановича сплатити суму в розмірі 
0-09 грн. (нуль грн. 9 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську ГУДКСУ у Полтавській 
області.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Небрагом Михайлом Івановичем 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. Небрата Михайла Івановича.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 травня 20161). № 51

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Коноваленко Світлани Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, 
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 № 4 від 
27.04.2016р. засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Коноваленко Світлани Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 13, кімната № 1. і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської ради 
Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-07 гри.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Коноваленко Світланою 
Миколаївною 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. Коноваленко Світлани Миколаївни.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

изацп 
о фонду 
лови Ю.М.Мхха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТ АВСЬКОЇ ОБЛ АСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖ АВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 травня 2016 р. № 52

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Паладюк Ольги Володимирівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната Лї> 941. згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 27.04.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Паладюк Ольги Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 941. 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 9-07 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Паладюк 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. Паладюк Ольги Володимирівни.

Ю.М.Ммха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 травня 2016 р. № 53

Про приватизацію житла

Наймач гр. Таранушич Ольга Іванівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 58, 
квартира № 59, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення;

1. Задовольнити прохання наймача гр. Таранушич Ольги Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 58, квартира № 59 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання назежних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3,22 гри.

4. ОСББ «Алмаз» укласти договір з гр. Таранушич Ольгою Іванівною 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.

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 травня 2016 р. № 54

Про приватизацію житла

Наймач гр.Лебідь Петро Іванович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок А» 54 , 
квартира № 19. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Пірля розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лебідь Петра Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 54, квартира № 19 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 0-49 грн.

4. КЖЕП №4 укласти договір з гр. Лебідь Петром Івановичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2016 р. № 55

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лисенко Марія Романівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 41, 
квартира № 277, 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. Лисенко Марії Романівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, буДниок № 41, квартира № 277 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 3-40 грн.

4. КЖЕП №3 укласти договір з гр. Лисенко Марією Романівною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 травня 2016 р. № 56

Про приватизацію житла

Наймач гр. Чегаков Іван Іванович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 21, квартира „У" 56, яка 
використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чегакова Івана Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Миру, будинок № 21, квартира № 56 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Чегакова Івана Івановича сплатити суму в розмірі 
7-78 гри. (сім грн. 78 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську ГУДКСУ у Полтавській 
області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Чегаковим Іваном Івановичем 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.
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УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 травня 2016 р. № 57

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кмєть В’ячеслав Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок ЛГ» 87, 
квартира № 24. яка використовується ним та членами його сім'ї на \ мовах иаймч.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення^

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кмєть В'ячеслава Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  

Добровольського, будинок № 87, квартира № 24 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 0,18 грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Кмєть Вячеславом Івановичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

фго фонду, 
'Голови



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 червня 2016 р. № 58

Про приватизацію житла

Наймач гр. Непомнящих Валерій Михайлович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, 
будинок № 75, квартира № 63, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Непомнящих Валерія Михайловича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 75, квартира № 63 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Непомнящих Валерія Михайловича сплатити суму в 
розмірі 10-39 грн. (десять грн. 39 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Непомнящих Валерієм Михайловичем
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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 червня 2016 р. № 59

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гуленок Марини Михайлівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 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 № 5 від 08.06.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гуленок Марини Михайлівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Молодіжна, будинок № 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 посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-25 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Гуленок Мариною Михайлівною 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. Гуленок Марини Михайлівни.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 червня 2016 р. № 60

Про приватизацію житла

Наймач гр. Джуринська Катерина Василівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок № 21, 
квартира № 8, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Джуринської Катерини Василівни
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Космонавтів, будинок № 21, квартира № 8 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 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Джуринською Катериною 
Василівною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова, органу приватизації 
державного житлового фонду, 
заступник міського 
МП '

Ю.М. Муха
1



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 червня 2016 р. № 61

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Міхейліс Петра Петрович щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 725, згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 08.06.2016 засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Міхейліс Петра Петровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 725, 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 гуртожитку житлових чеків на суму 1-49 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Міхейліс Петром Петровичем 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

виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

/
Ю.М.Муха



ф

ч»/ УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 червня 2016 р. № 62

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Якут Андріани Андріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни , будинок № 23, кімната № 312, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 08.06.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Якут Андріани Андріївни щодо 
приватизації жилого пригЛщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Строни , будинок № 23, кімната № 312. 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 1-51 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Якут Андріаною 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. Якут Андріани Андріївни .

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

[шватизацп 
'ЛІВОГО фонду 
сії*д голови Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 10 червня 2016 р. № 63

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лубенець Юрій Валерійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 77, 
квартира № 72, 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. Лубенця Юрія Валерійовнча щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 77, квартира № 72 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 4-93 грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Лубенцем Юрієм Валерійовичем 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ АСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 червня 2016 р. № 64

Про приватизацію житла

Наймач гр. Клеймьонова Ганна Яківна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок ЛЬ 61, 
квартира № 51. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Клеймьонової Ганни Яківни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 61, квартира № 51 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 0-68 грн.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. К л є й і у і ь о н о в о ю  Ганною Яківною 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
КОМ СОМ ОЛЬСЬКА М ІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 червня 2016 р. № 65

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Фесенка Олександра М иколайовича за неповнолітню 
д о ч к у  гр. Фесенко Валерію Олександрівну щодо приватизації жилого приміщення 
у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 19, 
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 № 5 від 
08.06.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Фесенко Валерії Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 19, кімната ЛГ» 0. і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-84 грн.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Фесенко Валерією 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А. Чуприна



УКРАЇНА
КОМ СОМ ОЛЬСЬКА М ІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Від 14 червня 2016 р. № 66

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Щербини Тетяни Петрівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 111, 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 
08.06.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Щербини Тетяни Петрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою^ вул. Миру, будинок № 8, кімната Лі> 111. і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов'язати гр. Щербину Тетяну Петрівну сплатити доплат) за надлишки 
загальної площі в розмірі 1-55 грн. (одна гри. 55 кой.), з урахуванням частково 
використаного житлового чеку, у розмірі 0-15 грн. (нуль грн. 15 коп.) на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську 
ГУДКСУ в Полтавській області.

4. Органу приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
ради Полтавської області оформити гр. Щербині Юрію Михайловичу 
посвідчення на одержання належних мешканцям жилих приміщень у гуртожитках 
житлових чеків на суму 1,70 грн.

5. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Щербиною Тетяною Петрівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

шану приватизації державного житлового фонду Комсомольської міської 
^кої області оформити свідоцтво про право власності на нерухоме 

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

к міського голови О.А. Чуприна



УКРАЇНА
КОМ СОМ ОЛЬСЬКА М ІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 червня 2016 р. 

Про приватизацію житла

№ 67

Розглянувши заяву гр. П”ятеренко Олени Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: в у л . Космонавтів, будинок № 5, 
секція № 13, кімната № 3 згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396. на підставі 
протоколу № 5 від 08.06.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. ІТ 'ятеренко Олени Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходяться за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція „У» 13, кімната № З
і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

2. Затвердити розрахунок площі житлового приміщення в гуртожитку, що 
приватизуються 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 5-98 грн.

4. КЖ РЕП № 1 укласти договір гр. ІГ’ятеренко Оленою 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^^Ш Ш В^у п. 1 цього розпорядження.

виконанням цього розпорядження залишаю за собою

ького голови О.А. Чуприна
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УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 червня 2016 р. № 68

Про приватизацію житла

Наймач тр. Волошина Анастасія Анатоліївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок .V» 31, квартира 
№ 242, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішенні:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Волощино!' Анастасії Анатоліївни 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Миру, будинок № 31, квартира № 242 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Волошину Анастасію Анатоліївну сплатити суму в 
розмірі 0-68 гри. (нуль грн. 68 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Волощиною Анастасією Анатоліївною
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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А. Чуприна



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 червня 2016 р. № 69

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гошко Наталія Петрівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 16, квартира 
№ 21, яка використовується ним на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гошко Наталії Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Гірників, будинок № 16, квартира № 21 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Гошко Наталію Петрівну сплатити суму в розмірі 
5-86 грн. (п’ять грн. 86 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м .  К о м с о м о л ь с ь к у  ГУДКСУ у 
Полтавській області.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

1 ького голови О.А. Чуприна



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 червня 2016 р. № 70

Про приватизацію житла

Наймач гр. Салагаєв Павло Григорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок А» 89, 
квартира № 32. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Салагасва Павла Григоровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Добровольського, будинок № 89, квартира № 32 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 6-98 грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Салагаєвнм Павлом Григоровичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 липня 2016 р. № 71

Про приватизацію житла

Наймач гр. Травнікова Людмила Ю ріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 54, 
квартира № 221, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Травнікової Людмили Юріївнн 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра , будинок № 54, квартира № 221 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Травнікову Людмилу Юріївну сплатити суму в розмірі 
6-41 грн. (шість грн. 41 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську ГУДКСУ у 
Полтавській області.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Травніковою Людмилою Юріївною
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

і -О Сгл 
11 * Іиватизацп 

ового фонду
< Мі£Ь#0ГО голови

4РП0Ч г' 
* к р  А Ї ^

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 липня 2016 р. № 72

Про приватизацію житла

Наймач гр. Свінтославська Надія Михайлівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 53, квартира № 55, яка використовується нею та членами її сім'ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Свінтославської Надії 
Михайлівни щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 53, квартира № 55. і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3,00 гри.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Свій гославською Альоною 
Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха
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УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 липня 2016 р. № 73

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Неділько Вікторії Дмитрівни за неповнолітніх 
гр..Неділько Назара Сергійовича та гр.Неділько Анни Сергіївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З,
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 № 6 від 11.07.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр.Неділько Назара Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Портова, будинок № 3, кімната № 503, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

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

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр.Неділько Назаром Сергійовичем на участь її 
у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

і

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 13 липня 2016 р. № 74

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Заводуна Владислава Едуарловича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№ 238, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 11.07.2016 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Заводуна Владислава Едуарловича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Портова, будинок № 1, кімната № 238. і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитку житлових чеків на суму 2-63 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Заводуном Владиславом Едуардовнчем -на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОШ ІАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ІЗ липня 2016 р. № 75

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ткач Руслан Сергійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 26, 
квартира № 56, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах 
найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ткача Руслана Сергійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  

Гірників, будинок № 26, квартира № 56. і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-82 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ткачом Русланом Сергійовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 липня 2016 р. № 76

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Стародубця Андрія Дмитровича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова , будинок № 3, кімната № 702. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 11.07.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Стародубця Андрія Дмитровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Портова , будинок № 3, кімната № 702 і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

фонду
Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 липня 2016 р. № __ 77

Про приватизацію житла

Наймач гр. Заводун Сергій Станіславович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 74, 
квартира № 31, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Заводун Сергія Станіславовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра , будинок № 74, квартира № 31 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Заводун Сергія Станіславовича сплатити суму в 
розмірі 3-17 гри. ( три грн. 17 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Заводун Сергієм Станіславовнчем на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Від 22 липня 2016 р. № 78

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Антонець Артура Сергійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 12, 
секція До 6, 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 11.07.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Антонець Артура Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: в у л . Молодіжна, будинок № 12, секція А» 6, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-55 гри.

4. КЖ РЕП № 1 укласти договір з гр. Антонець Арттром Сергійовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г о’лов 
держа 
заслуг 
МП

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 липня 2016 р. № 79

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бойко Василь Олексійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 28, 
квартира № 23, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бойко Василя Олексійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра , будинок № 28, квартира №23 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Бойко Василя Олексійовича сплатити суму в розмірі 
3-46 грн. ( три грн. 46 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську ГУДКСУ у 
Полтавській області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Бойко Василем Олексійовичем на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 липня 2016 р. № 80

Про приватизацію житла

Наймач гр. Єременко Лариса Олексіївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця К о н с т и т у ц і ї , будинок № 40, 
квартира №116 , 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. Єременко Лариси Олексіївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  

К о н с т и т у ц і ї , будинок № 40, квартира №116 , і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-19 грн.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Єременко Ларисою Олексіївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 серпня 2016 г>. № 81

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ш кляр Костянтин Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № ЗО, 
квартира № 9 . яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ш кляра Костянтина
Анатолійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: в у л и ц я  Гірників, будинок № ЗО, квартира № 9. і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 9-63 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Ш кляром Костянтином 
Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 серпня 2016 р. № 82

Про приватизацію житла

Наймач гр. Крят Ольга Андріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 91, 
квартира № 14 , 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. Крят Ольги Андріївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  

Добровольського , будинок № 91, квартира № 14. і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання 
належних мешканцям квартири житлових чеків на суму 6-77 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Крят Ольгою Андріївною на участь її 
у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова 
держа: 
заступ 
МП

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 серпня 2016 р. № 83

Про приватизацію житла

Наймач гр. Туменко Іван Іванович надав заяву на приватизацію квартири, 
що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 87, квартира 
№ 27, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Туменка Івана Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Добровольського, будинок № 87, квартира №27 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Туменко Івана Івановича сплатити суму в розмірі 
3-65 грн. ( три грн. 65 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську’ ГУДКСУ 
у Полтавській області.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Туменком Іваном Івановичем на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 серпня 2016 г>. № 84

Про приватизацію житла

Наймач гр. Шемаров Володимир Михайлович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  Добровольського , 
будинок № 81, квартира № 104 , яка використовується ним та членами його сім’ї 
на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шемарова Володимира 
Михайловича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л и ц я  Добровольського , будинок № 81, квартира № 104. і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 6-08 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Ч -/

УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 серпня 2016 р. № 85

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Батіщєва Ростислава Максимовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів , будинок № 5, секція 
АН, кімната № 1, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 7 від 10.08.2016 року 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Батіщєва Ростислава Максимовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Космонавтів , будинок № 5, секція №1, кімната № 1 і передати вказане 
жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-97 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Батіщєвим Ростиславом Максимовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ІУ
щ

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 серпня 2016 р. № 86

Про приватизацію житла

Наймач гр. Данькевич Ірина Михайлівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  К о н с т и т у ц і ї , б у д и н о к  № 46, 
квартира № 106. 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. Данькевич Ірини Михайлівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: : 
в у л и ц я  К о н с т и т у ц і ї , будинок № 46, квартира № 106. і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 6-50 грн.

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

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

6 К о н т р о л ь  за виконанням  нього позпопялж ення залишаю за СОООЮ.

Ю.М. Муха
і



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 серпня 2016 р. № __ 87

Про приватизацію житла

Наймач гр. Шалєсний Сергій Олександрович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний , 
будинок № 4, квартира № 5, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шалєсного Сергія Олександровича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
провулок Молодіжний , будинок № 4, квартира № 5 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Шалєсного Сергія Олександровича сплатити суму в 
розмірі 1-79 грн. ( одна грн. 79 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в УДКСУ у м. Комсомольську 
ГУДКСУ у Полтавській області.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



т

УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 06 вересня 2016 р. № 88

Про приватизацію житла

Наймач гр. Беккер Валентина Володимирівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  Космонавтів, 
будинок № 27, квартира № 126, 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. Беккер Валентини Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона та члени її сім’ї мешкають, що 
знаходиться за адресою: : вулиця Космонавтів, будинок № 27, квартира № 126.
і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-01 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Беккер Валентиною
Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 вересня 2016 г>. № 89

Про приватизацію житла

Наймач гр. Б о в к у н  Ольга Володимирівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 53, 
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. Б о в к у н  О л ь г и  Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона та члени її сім’ї мешкають, що 
знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 53, квартира
№ 108. і передати вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 7-18 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 вересня 2016 п. № 90

Про приватизацію житла

Наймач гр. Городянко Віра Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок Л» 67, 
квартира № 134. 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. Городянко Віри Іванівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона та члени її сім’ї мешкають, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 67, квартира № 134. і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-25 грн.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 16 вересня 2016 г>. № 91

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мирошниченко Ю лії Валеріївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру , будинок № 8, 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 № 8 від 15.09.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1 .Задовольнити прдхання наймача гр. Мирошниченко Юлії Валеріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: ву л . Миру , будинок № 8, кімната № 225. і передати вказане жиле приміщення 
у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 7-06 гри.

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

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



УКРАЇНА

ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 вересня 2016 р. № 92

Про приватизацію житла

Наймач гр. Баландіна Валентина Іванівна надала заяву на приватизацію 
кімнати у комунальній квартирі, що знаходиться за адресокквул.Добровольського, 
будинок №  91, квартира № 137, кімната № 1, яка використовується нею на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Баландіної Валентини Іванівни щодо 
приватизації кімнати*у комунальній квартирі, в якій вона мешкає, що знаходиться 
за адресою вул.Добровольського, будинок № 91, квартира № 137, кімната № 1, і
передати вказану кімнату у комунальній квартирі в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
житлових чеків на суму 0-85 грн.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
І ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

^  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Від 19 вересня 2016 р. № 93

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Волкова Аліма Віталійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, 
секція № 23, 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 15.09.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Волкова Аліма Віталійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 23, кімната № 5, і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-72 грн.

4. КЖ ЕП № 2 укласти договір з гр. Волковим Алімом Віталійовичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 вересня 2016 р. № 94

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Свинаренко Катерини Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: в у л . Космонавтів, будинок № 5, секція № 9. 
кімнати №№ 3, 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 з 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіональноп 
будівництва від 1 6 Л 2 .2 0 0 9  № 396, на підставі протоколу № 8 від 15.09.2016 засіданн 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Свинаренко Катерини Іванівни що,: 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться 
адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 9, кімнати №№ 3, 6, і переда 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської місь 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешкані 
жилих приміщень у гуртожитку житлових чеків на суму 0-15 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Свинаренко Катериною Іванівною на уч; 
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

> за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

атизацп 
го фонду 
олови Ю.М.Мчл



І УКРАЇНА
ГСІРійіНЬОПЛАВНІВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

^  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

Від 29 вересня 2016 р. № 95

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ф и с у н  Людмили Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру , будинок № 8, кімната №417. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 
15.09.2016 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Фисун Людмили Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресой: вул. Миру , будинок № 8, кімната № 417, і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-22 грн.

4. КЖ РЕП №1 укласти договір з гр. Фисун Людмилою Іванівною на участь 
її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

лови / Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 04 жовтня 2016 р. № 96

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ладік Людмила Василівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 53, 
квартира № 50, яка використовується нею на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ладік Людмили Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: в у л и ц я  

Добровольського , будинок № 53, квартира № 50. і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-05 грн.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Ладік Людмилою Василівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05 жовтня 2016 р. № 97

Про приватизацію житла

Наймач гр. Вінтер Володимир Рудольфович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок Ліз 73,
квартира № 9. яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Вінтер Володимира Ртдольфовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Добровольського , будинок № 73, квартира № 9. і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-79 грн.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 жовтня 2016 р. № 98

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Чигорки Дмитра Миколайовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова , будинок № 1, кімната А» 932. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 11.10.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Чигорки Дмитра Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за
адресою: вул.Портова , будинок № 1, кімната № 932. і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-34 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Чигоркою Дмитром Миколайовичем на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

юль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

міського голови О. А. Чуприна
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У УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО Ж ИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 жовтня 2016 р. № 99

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Іващенка Артема Олександровича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок 
№ ЗО, секція № 15, 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), жидих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 11.10.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Іващенка Артема Олександровича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 15,
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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-87 гри.

4. КЖ ЕП № 2 укласти договір з гр. Іващенком Артемом Олексадровичем на 
участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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



Чи/

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 жовтня 2016 р. № 100

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лимар Катерини Євгенівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова , будинок № 3, 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 № 9 від 11.10.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Лимар Катерини Євгенівни щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул.Портова , будинок № 3, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-75 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Лимар Катериною Євгенівною на участь її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О.А.Чуприна



УКРАЇНА 
ШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 жовтня 2016 р. № 101

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гофман Лілії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Молодіжна, будинок № 4, секція 
№ 23, кімната Л° 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 11.10.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гофман Лілії Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: втл.Молодіжгіа, будинок № 4, секція № 23, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-35 грн.

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

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



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 жовтня 2016 р. № 102

Про приватизацію житла

Наймач гр. Горячова Світлана Василівна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця К о н с т и т у ц і ї  , будинок 22, 
квартира №79, яка використовується ним на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горячової Світлани Василівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Конститу ції , будинок № 22, квартира №79 і передати вказану квартиру 
в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
(додається).
3. Зобов’язати гр. Горячову Світлану Василівни сплатити суму в розмірі 
3-65 грн. ( три грн. 65 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. ОСББ «Стімул» укласти договір з гр. Горячовою Світланою
Василівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

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

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 жовтня 2016 р. №103

Про приватизацію житла

Наймач гр. Вронська Валентина Парфентіївна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів , 
будинок № 23, квартира № 39. яка використовується нею на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Вронської Валентини 
Парфентіївни щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вулиця Космонавтів , будинок № 23, квартира № 39. і передати 
вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-26 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Вронською Валентиною 
Парфентіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 03 листопада 2016 р. № 104

Про приватизацію житла

Наймач г р .  Л у ч к о в є ц ь  Антоніна Василівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 73,
квартира № 89. 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. Л у ч к о в є ц ь  А н т о н і н и  Василівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Добровольського , будинок № 73, квартира № 89. і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 4-91грн.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Л у ч к о в є ц ь  А н т о н і н о ю  Василівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 листопада 2016 р. № 105

Про приватизацію житла

Наймач гр. Громук Тетяна Петрівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів , будинок № 27, 
квартира №71, яка використовується нею на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Громтк Тетяни Петрівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л и ц я  Космонавтів , будинок № 27, квартира №71 і передати вказану квартиру 
в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Громук Тетяну Петрівну сплатити суму в розмірі 
2-48 грн. ( дві грн. 48 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Громук Тетяною Петрівною на участь 
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

/ Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 03 листопада 2016 р. № 106

Про приватизацію житла

Наймач гр. Зінов’єв Валерій Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 79,
квартира №89, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішенйя:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Зінов’єва Валерія Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: ву ли ц я  
Добровольського , будинок № 79, квартира №89 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр, Зінов’єва Валерія Івановича сплатити суму в розмірі 
2-66 грн. ( дві грн. 66 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП №5 укласти договір з гр. Зінов’євим Валерієм Івановичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

ДхЖрнтроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 листопада 2016 п. № 107

Про приватизацію житла

Наймач гр. Велика Світлана Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, шо знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 27, 
квартира А»26, 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. Великої Світлани Миколаївни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра , будинок № 27, квартира Л»26 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов'язати гр. Велику Світлану Миколаївну сплатити суму в розмірі 
8-01 гри. ( вісім гри. 01 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП №3 укласти договір з гр. Великою Світланою Миколаївною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

кшадзр г'аіту, йрйватизації 
л У д о  житлового фонду 

> голови Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 10 листопада 2016 г>. № 108

Про приватизацію житла

Наймач гр. Савелло Тетяна Вікторівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок Лі> 13, квартира 
№ 28. яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Враховуючи рішення громадської комісії з житлових питань виконкому 
Горішньоплавнівської міськради Полтавської області (протокол № 13 від 
10.11.2016 року).

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Савелло Тетяни Вікторівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиц я  
Миру , будинок № 13, квартира № 28. і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 1-29 грн.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Савелло Тетяною Вікторівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 11 листопада 2016 р. № 109

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Захарченко Ксенії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната 
№ 133. згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 09.11.2016 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Захарченко Ксенії Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: в ул . Портова, будинок № 3, кімната Л° 133, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

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

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

•У
Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 листопада 2016 р. №  110

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Буняка Олега Вікторовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок А» 3, кімната Л» 730. згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 09.11.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Буняка Олега Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: ву л . Портова, будинок № 3, кімната № 730, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-59 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Мухз
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УКРАЇНА
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 14 листопада 2016 р. №111

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дубрової Олени Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок № 5, секція № 9, 
кімнати №№ 1, 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до'Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 09.11.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дубрової Олени Іванівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: 
в у л . Космонавтів, будинок № 5, секція № 9, кімнати №№ 1, 5. і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

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

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дубровою Оленою Іванівною на участь-її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



^  УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 листопада 2016 р. № 112

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гп. Виливаної Любові Олександрівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната Ліг 510. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 09.11.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Виливаної Любові Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: в у л . Миру, будинок № 8, кімната № 510, і передати вказане жиле приміщення у 
гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-28 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Виливаною Любов'ю Олександрівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 листопада 2016 р. № і із

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Токун Олени Миколаївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція 
А» 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 № 10 від 09.11.2016р. засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр, Токун Олени Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 21, кімната ЛГ° 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-15 грн.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр. Т о к у н  Оленою 
Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 18 листопада 2016 р. № 114

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кондратенко Ніни Григорівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 405. згідно із 
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про 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 09Л 1.2016 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців»гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кондратенко Ніни Григорівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 405, і передати вказане жиле приміщення у 
гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-22 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Щ  затизацп
:л©вого фонду >1|ОГ(Д голови

/

Ю.М.Мхха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 квітня 2016 р. № 8-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кондратенко Ніни Григорівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, 
кімната № 405 та необхідний пакет документів, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про 
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю зареєстрованого на 
підставі договору купівлі-продажу за гр. Кондратенко Н.Г. домоволодіння за 
адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Тікунова, б. 2 та на праві спільної 
часткової власності ч 1/3 частки квартири за адресою: Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Докучаєва, б. 10, кв. 133 (відповідно до інформаційної довідки з 
Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно від 04.03.2016), згідно з 
протоколом №. З від 25.03.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Кондратенко Ніни Григорівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок 
№ 8, кімната № 405.



І ) УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 22 листопада 2016 р. № 115

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гладир Вероніки Михайлівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул.Портова, будинок № 1, 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 № 10 від 09Л 1.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

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

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Гош
дер>
заст
МП

Ю.М.Муха



щ

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 листопада 2016 р. № 116

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сівак Світлани Станіславівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція 
№18, кімната № 5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 09Л1.2016 року 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Сівак Світлани Станіславівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція №18, кімната № 5, і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-15 гри.

4. КЖЕП №2 укласти договір з гр. Сівак Світланою Станіславівною на участь її у 
витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІ
УКРАЇНА

ПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 листопада 2016 р. № 117

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гриценка Олексія Володимировича щодо приватизації 
жилих приміщень у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок 
№ ЗО, секція №10, кімнати №5, №6, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 10 від 09Л1.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити лрохання наймача гр. Гриценка Олексія Володимировича 
щодо приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в яких він мешкає, що знаходяться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № ЗО, секція №10, кімнати №5, №6,
і передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі жилих приміщень 
в гуртожитку (додається).

3. Зобов’язати гр. Гриценка Олексія Володимировича сплатити суму в розмірі 
2-32 гри. (дві грн. 32 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДКСУ у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ в Полтавській

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Гриценком Олексієм Володимировичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

області.

троль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 жовтня 2015 р. № 39-В

І

У

ф
ви

Деі
або
ОДЄі

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Волошина Івана Івановича щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будинок № ЗО, секція № 20, 
кімнати № 2, 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, у зв’язку з наявністю зареєстрованих на праві приватної власності 
жилих приміщень, розташованих за адресами:

- Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Буряченко Таїсії, б. 10, кв.1;
- Черкаськаюбл., м. Сміла, вул. Свердлова, б. 126;
- Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Жемайте, б. 16, кв. 2;
- Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Карла Маркса, б. 43, кв.59;
- Рівненська обл., м. Кузнецовськ, Вараш мікрорайон, б. 17, кв. 45;
- Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малі Орлинці, вул. Котовського,

(відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно віт 
26.10.2015), згідно з протоколом № 14 від 29.10.2015 засідання комісії і: 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Волошина Івана Івановича щод< 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку за адресою: вул. Леніна, будиної 
№ ЗО, секція № 20, кімнати № 2, 5.

6. 5.

Ю.М. Мух*



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 24 листопада 2016 р. № 118

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Волошина Івана Івановича щодо приватизації жилих 
приміщень у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція
№ 20, кімнати № 2, №5, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу 
№ 10 від 09.11.2016 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Волошина Івана Івановича щодо 
приватизації жилих приміщень у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 20, кімнати № 2, № 5, і
передати вказані жилі приміщення у гуртожитку в приватну власність.

2. Затвердити розрахунок площі жилих приміщень в гуртожитку, що 
приватизується безоплатно (додається).

3. Зобов’язати гр. Волошина Івана Івановича сплатити суму в розмірі 
1-80 гри. (одна грн. 80 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№ 31513931700006 в УДКСУ у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ в Полтавській 
області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Волошиним Іваном Івановичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 01 грудня 2016 р. № 119

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зубкова Сергія Валентиновича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 517, згідно 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про 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 09.11.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Зубкова Сергія Валентиновича щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 3, кімната № 517, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-48 грн.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Зубковим Сергієм Валентиновичем на участь 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Конішль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



І

ЦІ
УКРАЇНА

ГОРІШНЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 грудня 2016 р. № 120

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бойко Андрій Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Строни , будинок № 2, квартира 
№67, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бойка Андрія Анатолійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Строни , будинок № 2, квартира №67 і передати вказану квартиру в приватну 
власність.

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

3. Зобов’язати гр. Бойка Андрія Анатолійовича сплатити суму в розмірі 
3-39 гри. ( три гри. 39 кой.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Бойко Андрієм Анатолійовичем на
участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

зацп
фонду

юви Ю.М.Муха



$

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 грудня 2016 р. № 121

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гаврюшин Геннадій Олексійович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , 
будинок № 13, квартира № 5, яка використовується ним та членами його сім’ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гаврюшина Геннадія 
Олексійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 13, квартира № 5, і передати 
вказану квартиру в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-09грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Гаврюшиним Геннадієм 
Олексійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку. ..

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРЇШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 грудня 2016 р. № 122

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мельник Надія Олексіївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 73, 
квартира № 154, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мельник Надії Олексіївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 73, квартира №154, і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 2-68 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Мельник Надією Олексіївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 13 грудня 2016 р. № 123

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Петренко Яни Валеріївни щодо приватизації жилогс 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 115, згідне 
із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Пре 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положенню 
про 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 13Л2.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Петренко Яни Валеріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 115, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-31 грн.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 грудня 2016 р. № 124

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Радченко Світлани Валеріївни щодо приватизації жило 
приміщення у гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секц 
№ 7, кімната № 6, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлової 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіональної 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 11 від 13Л2.2016р. засідань 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Радченко Світлани Валеріївни щол 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться : 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № ЗО, секція № 7, кімната № 6, і передат 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міське 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканця: 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 4-19 гри.

4. КЖЕП № 2 у десятиденний строк укласти договір з гр, Радченко Світланоь 
Валеріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 грудня 2016 р. № 125

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ірклій Лідії Вікторівни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 15, 
кімната № 1 згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового 
фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 11 від 13Л2.2016 засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ірклій Лідії Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вул. Молодіжна, будинок № 4, секція № 15, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканц'ям 
жилих приміщень у гуртожитку житлових чеків на суму 2-15 гри.

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

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

залишаю за собою.
ф розпорядження.

а виконанням цього розпорядження

изації 
іо фонду 
лови



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 16 грудня 2016 р. № 126

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Гармаш Людмили Миколаївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімнат № 720, №738. 
згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 
№ 396, на підставі протоколу № 11 від 13Л2.2016 року засідання комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гармаш Людмили Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімнати № 720, №738, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 10-91 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 19 грудня 2016 р. № 127

Про приватизацію житла

Наймач гр. Півень Людмила Сергіївна надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 9, 
квартира №30, 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. Півень Людмили Сергіївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського , будинок № 9, квартира №30 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Півень Людмилу Сергіївну сплатити суму в розмірі 
2-56 гри. ( дві грн. 56 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. ОСББ “Добровольського 9” укласти договір з гр. Півень Ларисою 
Сергіївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 грудня 2016 р. № 128

Про приватизацію житла

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

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Масло Олени Сергіївни щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра , будинок № 2, квартира №45 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Масло Олену Сергіївну сплатити суму в розмірі 
0-99 грн. ( нуль грн. 99 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Масло Оленою Сергіївною на участь 
її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

Ю.М.Муха



А

УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 грудня 2016 р. № 129

Про приватизацію житла

Наймач гр. Прокопенко Анатолій Анатолійович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , 
будинок № 94, квартира №1, яка використовується ним та членами його сім’ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Прокопенка Анатолія 
Анатолійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 94, квартира №1 і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Прокопенка Анатолія Анатолійовича сплатити суму в 
розмірі 0-07 грн. ( нуль грн. 07 коп.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. 
Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП №5 укласти договір з гр. Прокопенком Анатолієм 
Анатолійовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 грудня 2016 р. № 130

Про приватизацію житла

Наймач гр. Самойлова Анжеліка Вікторівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок 
№31, .квартира № 105, 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. Самойлової Анжеліки Вікторівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Миру, будинок №31, квартира № 105. і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 3-69 гри.

4. КЖЕП № 3 укласти договір з гр. Самойловою Анжелікою Вікторівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21 грудня 2016 р. № 131

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Хорунжої Анастасії Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 № 11 від 13Л2.2016 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Хорунжої Анастасії Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, 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 Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-56 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 грудня 2016 р. № 132

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Харькова Ігоря Сергійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната
№437, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 13Л2.2016 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Харькова Ігоря Сергійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №437, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

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

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Харьковим Ігорем Сергійовичем на участі 
його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 грудня 2016 р. № 133

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Шестака Максима Сергійовича щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната
№121, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 13Л2.2016 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Шестака Максима Сергійовича щодо 
приватизації жилого прихЙщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №121, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

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

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 грудня 2016 р. № 134

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мосалкової Ганни Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната 
№302, згідн'о із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно де 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках ) 
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва віт
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 11 від 13Л2.2016 року засідання комісії і: 
забезпечення реалізаціьжитлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мосалкової Ганни Володимирівни щод< 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться з 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №302, і передати вказане жил 
приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міськ 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканця 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 12-82 гри.

4. КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Мосалковою Ганною Володимирівною і 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ю.мл



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03 березня 2015 р. № 15-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Білецької Наталії Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1. 
кімната № 715 та необхідний пакет документів, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про 
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 3 від 25.02.2015 
засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

>

1. Відмовити у проханні гр. Білецькій Наталії Миколаївні щодо
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 1, кімната № 715, у зв’язку з відсутністю довідок з попередніх 
місць проживання щодо невикористання права на приватизацію державного 
житлового фонду, а саме за період з 01.07.1992 по 13.01.1994 та з 17.03.1995 по 
05.05.1995, передбачених п.п. 18, 20 Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян 
затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України № 396 від 16.12.2009 р.

Та у зв’язку з тим, що сфера дії Закону України «Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» поширюється на громадян, які 
не мають іншого власного житла.



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 грудня 2016 р. № 135

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Білецької Наталії Миколаївни щодо приватизації жилого 
приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № І, кімната
№715, згідно із Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та 
"Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до 
Положення про 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 13Л2.2016 року засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Білецької Наталії Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната №715, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних мешканцям 
жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-55 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха
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УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬК А МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 грудня 2016 г>. № 136

Про приватизацію житла

Наймач гр. Жебряков Сергій Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 77,
квартира Л°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. Жебрякова Сергія Володимировича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського , будинок № 77, квартира №4 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Зобов’язати гр. Жебрякова Сергія Володимировича сплатити суму в 
розмірі 6-39 гри. ( шість гри. 39 кой.) за надлишки загальної площі на 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у їм. 
Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

4. ОСББ « Добровольського 77 » укласти договір з гр. Жебряковим 
Сергієм Володимировичем на участь його у витратах на обслуговування „та 
ремонт будинку.

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



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 листопада 2015 р. № 46-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Буняку Олегу Вікторовичу щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № З, 
кімната № 730 та необхідний пакет документів, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю документа, що 
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації 
державного житлового фонду, згідно з протоколом № 16 від 25.11.2015 
засідання комісії * із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Буняка Олега Вікторовича щодо
за адресою:

Ю.М.Муха

приватизації жилого приміщення у гуртожитку 
вул. Портова, будинок № 3, кімната № 730.



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 березня 2015 р. № 19-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Якут Андріани Андріївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни., будинок № 23, 
кімната № 312, згідно із Законами України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків", відповідно до Положення про 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 25.02.2015 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Якут Андріани Андріївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, 
будинок № 23," кімната № 312, у зв’язку з відсутністю документа, що 
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації 
державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України № 396 від 16.12.2009р.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Заводуна Владислава Едуардовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 1, кімната № 238 та необхідний пакет документів, згідно із 
Законами України "Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно 
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю 
документа, що підтверджує невикористання громадянином житлових чеків 
для приватизації державного житлового фонду, згідно з протоколом № 10 від 
22.07.2015 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Заводуна Владислава Едуардовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: 
вул. Портова, будинок № 1, кімната № 238.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 липня 2015 р. № 36-В

Ю.М.Муха



т

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 січня 2016 р. № 2-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дяченка Юрія Анатолійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: в у л . Портова, будинок № З, 
кімната № 638 та необхідний пакет документів, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про 
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність ' громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з наявністю зареєстрованого на 
підставі договору довічного утримання за гр. Дяченком Ю.А. будинку за 
адресою: вул. Леніна, 99, смт. Нижній Нагольчик, Антрацитівського району 
Луганської області (відповідно до інформаційної довідки з Державного Реєстру 
речових прав на нерухоме майно від 22.12.2015), згідно з протоколом № 17 від 
23.12.2015 засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Дяченка Юрія Анатолійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 3, кімната № 638.

приватизації
і о г о  ф о н д у ,  

г о л о в и Ю.М.Муха



щ

УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28 січня 2016 р. № 3-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лисенко Наталії Юріївни щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 
кімната №  511 та необхідний пакет документів, згідно із Законами України 
"Про приватизацію державного житлового фонду" та "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про 
порядок, передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
будівництва від 16.12.2009 № 396, у зв’язку з відсутністю довідки з 
попереднього місця проживання щодо невикористання права на приватизацію 
державного житлового фонду, а саме за період з 01.09.2000 по 19.11.2001 та у 
зв’язку з наявністю^у гр. Лисенко Н.Ю. та у гр. Лисенко С.В. зареєстрованих на 
праві приватної власності жилих приміщень, розташованих за адресами:

У Лисенка С.В. - Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Леніна, б. 31,
кв. 4;

У Лисенко Н.Ю. -  Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леніна, б. 40/2, 
кв. 30.

Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, площа Красна, б. 1, кв. 24 
(відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 
05.01.2016), згідно з протоколом № 1 від 27.01.2016 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Лисенко Наталії Юріївні щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, 
кімната № 511.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 квітня 2015 р. № 23-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Купцової Олени Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, 
будинок № 23, 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 № 5 від 01.04.2015 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Купцової Олени Олександрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Строни, 
будинок № 23, кімната № 315, у зв’язку з відсутністю документа, що 
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації 
державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України № 396 від 16.12.2009р.

Ю.М.Муха



УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 січня 2015 р. № 7-В

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Зубарєва Сергія Геннадійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 1, кімната № 839, згідно із Законами України "Про приватизацію 
державного житлового фонду" та "Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків", відповідно до Положення про 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 14.01.2015 засідання комісії із 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків:

1. Відмовити у проханні гр. Зубарєва Сергія Геннадійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку за адресою: вул. Портова, 
будинок № 1, кімната № 839, у зв’язку з відсутністю документа, що 
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації 
державного житлового фонду передбаченого п. 18 Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України № 396 від 16.12.2009р.

/

Ю.М.Муха


