
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 січня 2018 р. № 1

Про приватизацію житла

Наймач гр. Кровяков Іван Федорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 25, 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. Кровякова Івана Федоровича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Гірників, будинок № 25, квартира № 9 і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Зобов’язати гр. Кровякова Івана Федоровича сплатити суму в розмірі 
0-08 гри. (нуль грн. 08 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Кровяковим Іваном Федоровичем 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.
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ГОРЇШИЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 січня 2018 р. №  2

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бан Олександра Сергіївна надала за неповнолітнього сина 
гр. Бан Сергія Олександровича заяву на приватизацію квартири, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 16, квартира № 24, яка
використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бан Олександри Сергіївни щодо 
приватизації квартири її сином гр. Бан Сергієм Олександровичем, в якій він 
мешкає, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 16, 
квартира № 24 і передати вказану квартиру в приватну власність.

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

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

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Бан 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 гт 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

иватизацп 
вого фонду, 
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 січня 2018 р. №3

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Коваленка Дмитра Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок №1, кімната №629, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №1 від 11.01.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Коваленка Дмитра
Олександровича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що знахсушіться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, кімната 
№629 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. Коваленком Дмитром 
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт., 
гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 січня 2018 р. № 4

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Вергун Світлани Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №1, 
кімната №60С згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №1 від 11.01.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Вергун Світлани Василівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, кімната №601 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 2-68 гри.

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

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 січня 2018 р. № 5

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Загривого Володимира Борисовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Строни, 
будинок №23, кімната №515, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №1 від 11.01.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Загривого Володимира Борисовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Строни, будинок №23, кімната №515 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 6-01 гри.

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

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 січня 2018 р. № 6

Про приватизацію житла

Наймач гр. Сиверський Анатолій Васильович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок 
№ 14, квартира № 49, 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. Сиверського Анатолія
Васильовича, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, 
будинок № 14, квартира № 49 і передати вказану квартиру в приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Сиверського Анатолія Васильовича сплатити суму в 
розмірі 4-17 гри. (чотири грн. 17 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. Сиверським Анатолієм
Васильовичем 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



ГОРТШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 січня 2018 р. № 7

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Тютюнника Юрія Євгенійовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №1, 
кімната №203, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №1 від 11.01.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тютюнника Юрія Євгенійовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, кімната №203 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 6-35 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Тютюнником Юрієм Євгенійовичем 
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.



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 лютого 2018 р. №  8

Про приватизацію житла

Наймач гр. Млинець Володимир Григорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 94,
квартири № 74 та № 75, 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. Млинця Володимира Григоровича .
в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок 
№ 94, квартири № 74 та № 75 і передати вказану квартиру в приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Млинця Володимира Григоровича сплатити суму 
розмірі 12-63 гри. (дванадцять грн. 63 коп.) за надлишки загальної площі н 
розрахунковий рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства 
м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у Полтавській області.

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

5.Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівськ 
міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності і 
нерухоме майно, зазначене у гі. 1 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Му



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 07 лютого 2018 р. № 9

Про приватизацію житла

Наймач гр. Нікалишина Галина Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок № 42, 
квартира № 28, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Цікалишиної Галини Іванівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Конституцій будинок № 42, 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 1-17 гри.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Цікалишиною Галиною 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.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 лютого 2018 р. № 10

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Семенова Вадима Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Молодіжна, будинок №4, 
секція № 19, кімната №3, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №2 від 08.02.2017 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Семенова Вадима Вікторовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок №4, секція № 19, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-53 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Семеновим Вадимом 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 розпорядження.



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 лютого 2018 р. № П

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кіт Олександра Дмитровича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №3, 
кімната №437, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих^ приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №2 від 08.02.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кіт Олександра Дмитровича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, 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 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 гри.

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

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 09 лютого 2018 р. №  12

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Жданової Еліни Дмитрівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, будинок №12, 
секція №6, кімната №К згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №2 від 08.02.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр.Жданової Еліни Дмитрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок №12, секція №6, 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. Зобов’язати гр. Жданову Еліну Дмитрівну сплатити суму в розмірі 
1-10 грн. (одна грн. 10 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. Ждановою Еліною Дмитрівною на
участь її у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 лютого 2018 р. № 13

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Богодист Олени Олексіївни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №1, 
кімната №518. згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №2 від 08.02.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Богодист Олени Олексіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, кімната №518 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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Богодист Оленою Олексіївною 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



ГОРІІІІНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 лютого 2018 р. № 14

Про приватизацію житла

Наймач гр. Лісецький Сергій Євгенійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 13, 
квартира №83, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лісецького Сергія Євгенійовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 13, квартира №83 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 1-62 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Лісецьким Сергієм ЄвгенійовичеіУі 
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.

тизацп 
о фонду, 

Єшови Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 15 лютого 2018 р. № 15

Про приватизацію житла

Наймач гр. Христич Володимир Олександрович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 4, квартира №52, яка використовується ним та членами його сім’ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Христича Володимира 
Олександровича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 4, квартира №52 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 2-39 гри.

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



ГЄГШІНЬОПЛа ВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 13 березня 2018 р. № 16

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Фідрі Сергія Васильовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок №3, 
кімната №743, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №3 від 13.03.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Фідрі Сергія Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №3, кімната №743 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. Фідрю Сергія Васильовича сплатити суму в розмірі 
1-29 гри. (одна грн. 29 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
житлових чеків на суму 1-47 грн. гр. Фідрі Сергію Васильовичу.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Фідрею Сергієм Васильовичем 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



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 березня 2018 р. № Г7

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дудар Євгенії Василівни за неповнолітню доньку 
гр. Дудар Ольгу Костянтинівну щодо приватизації жилого приміщення в 
гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 322, згідно із 
Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» та «Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», відповідно до 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу №3 від 
14.03.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дудар Євгенії Василівни за 
неповнолітню доньку гр. Дудар О льгу К остянтинівну щ о д о  приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Портова, будинок № 1, кімната № 322 і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-61 грн. -

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дудар Ольгою Костянтинівною 
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.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 березня 2018 р. № 18

Про приватизацію житла

Наймач гр. Чернявський Сергій Вікторович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 33, 
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. Чернявського Сергія Вікторовича
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Гірників, будинок № 33, 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 0-48 гри.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Чернявським Сергієм Вікторовичем 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 березня 2018 р. № 19

Про приватизацію житла

Наймач гр. Козоріз Іван Григорович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 42, 
квартири № 81, 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. Козоріза Івана Григоровича , щодо 
приватизації квартири в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 42, квартири № 81 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Козоріза Івана Григоровича сплатити суму в розмірі 
1-17 гри. (одна грн. 17 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4.КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Козорізом Іваном 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.

ватизаци 
вого фонду, 
р голови Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОЇТЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 березня 2018 р. №  20

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дорошенко Валентина Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 41 
квартира № 184, 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. Дорошенко Валентини Іванівни, 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 41 квартир № 184 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3.Зобов’язати гр. Дорошенко Валентину Іванівну сплатити суму в розмірі 
0-29 грн. (нуль грн. 29 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. Дорошенко 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

.А. Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від ЗО березня 2018 р. № 21

Про приватизацію житла

Наймач гр. Крашанов Віталій Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 55 
квартира № 74, 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. Крашанова Віталія Миколайовича, 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 55, квартир № 74 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Крашанова Віталія Миколайовича сплатити суму в 
розмірі 5-61 гри. (п’ять грн. 61 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. Крашановим Віталієм
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 квітня 2018 р. №22

Про приватизацію житла

Наймач гр. Коротя Олег Анатолійович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок 
№ 17/10, квартира № 26, яка використовується ним та членами його сім’ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Короті Олега Анатолійовича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 17/10, квартира № 26 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-18 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Коротею Олегом 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.

О.А. Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 04 квітня 2018 р. № 23

Про приватизацію житла

Наймач гр. Скрипник Олена Сергіївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 54, 
квартира № 2, 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. Скрипник Олени Сергіївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 54, квартира № 2 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 0-63 три.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Скрипник 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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 квітня 2018 р. № 24

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Прудкого Євгенія Миколайовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок №1, кімната №734, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Прудкого Євгенія Миколайовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, кімната №734 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 2-53 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Прудким Євгенієм 
Миколайовичемна 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.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 квітня 2018 р. № 25

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Назарова Олександра Володимировича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок №1, кімната №827, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Назарова Олександра 
Володимировича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що ^знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, 
кімната №827 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-09 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Назаровим Олександром 
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.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іну приватизації 
житлового фонду, 
ці шкого голови Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 квітня 2018 р. № 26

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ромашка Олександра Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Строни., 
будинок №23, кімната №204, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом^Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ромашка Олександра Вікторовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Строни, будинок №23, кімната №204 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-20 гри.

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

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

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 квітня 2018 р. № 27

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Пивовара Романа Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №3, 
кімната №808, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Пивовара Романа Вікторовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, кімната №808 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-51 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Пивоваром Романом 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 розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



и ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 квітня 2018 р. № 28

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мельник Світлани Володимирівнищодо
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Строни., 
будинок №23, кімната №301, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мельник Світлани Володимирівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Строни, будинок №23, кімната №301 
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 2-19 грн.

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

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

ям цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23 квітня 2018 р. № 29

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Біленка Володимира Івановича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок №8, 
кімната №415, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Біленка Володимира Івановича
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок №8, кімната №415
і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-20 грн.

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

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24 квітня 2018 р. № 30

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Осипенко Марини Геннадіївни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №1, 
кімната №910, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Осипенко Марини Геннадіївни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, кімната №910 
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 1-49 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 квітня 2018 р. № 31

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Третяка Олександра Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Молодіжна, 
будинок №4, секція №23 кімнати №№4 та 5, згідно із Законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії 
із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр.Третяка Олександра 
Олександровича щ одо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, будинок №4, секція 
№23, кімнати №№4 та 5 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. Третяка Олександра Олександровича сплатити суму в
розмірі 0-45 грн. (нуль грн. 45 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. Третяком Олександром
Олександровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 квітня 2018 р. № 32

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Ребрової Інни Володимирівни за неповнолітнього 
сина гр.Климова Вадима Геннадійовича щодо приватизації жилого приміщення 
в гуртожитку за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок №30, секція № 6, 
кімната №4, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ребрової Інни Володимирівни за
неповнолітнього сина гр. Климова Вадима Геннадійовича щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок №30, секція № 6, кімната №4 і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-39 грн,

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Климовим Вадимом Геннадійовичнем 
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт гуртожитку.

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Від 25 квітня 2018 р.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 33

Про приватизацію житла

Наймач гр. Нерода Ольга Валентинівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок № 7, 
квартира № 46, 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. Нероди Ольги Валентинівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Космонавтів, будинок № 7, квартира № 46 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 0-34 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Неродою Ольгою Валентинівною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 квітня 2018 р. № 34

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Губара Костянтина Олександровича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок №3, кімната №839, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Губара Костянтина
Олександровича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3,
кімната №839 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 5-29 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 26 квітня 2018 р. № 35

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дунай Світлани Олексіївни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №3, 
кімната №112, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих лриміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дунай Світлани Олексіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, кімната №112 
і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-47 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дунай Світланою Олексіївною 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.

іиватизацп 
ювого фонду, 
по голови Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 27 квітня 2018 р. № 36

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Сюткіна Леоніда Михайловича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Портова, будинок №3, 
кімната №316, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №4 від 20.04.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Сюткіна Леоніда Михайловича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вул. Портова, будинок №3, кімната №316 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Сюткіна Леоніда Михайловича сплатити суму в розмірі 
1-34 гри. (одна грн. 34 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
житлових чеків на суму 2-50 грн. гр, Сюткіну Леоніду Михайловичу.

4.КЖРЕП №1 укласти договір з гр. Сюткіним Леонідом 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.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 травня 2018 р. № 37

Про приватизацію житла

Наймач гр. Афоній Сергій Олександрович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 75
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. Афоніна Сергія Олександровича, 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 75 квартира № 108 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3.Зобов’язати гр. Афоніна Сергія Олександровича сплатити суму в розмірі 
5-05 грн. (п’ять грн. 05 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. Афоніним Сергієм Олександровичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 03 травня 2018 р. № 38

Про приватизацію житла

Наймач гр. Токовенко Василь Васильович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 77,
квартира № 73, 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. Токовенка Василя Васильовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 77, квартира № 73 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

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

4. ОСББ «Добровольського 77» укласти договір з гр. Токовенком 
Василем Васильовичем 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.

изацп 
)р фонду, 
хпови Ю.М. Муха



ГОРТШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 17 травня 2018 р. № 39

Про приватизацію житла

Наймач гр. Радченко Сергій Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 54, 
квартира № 168, 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. Радченко Сергія Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 54, квартира № 168 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-41 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівеької 
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 І

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 18 травня 2018 р. № 40

Про приватизацію житла

Наймач гр. Хоменко Вікторія Андріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № 14, квартира 
№ 28, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

Г.Задовольнити прохання наймача гр. Хоменко Вікторії Андріївни, щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Гірників, будинок № 14, квартира № 28 і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

3.Зобов’язати гр. Хоменко Вікторію Андріївну сплатити суму в розмірі 
4-91 грн. (чотири грн. 91 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4.КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Хоменко Вікторією 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.



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 23 травня 2018 р. № 41

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Куценко Світлани Анатоліївни за неповнолітню 
доньку гр. Куценко Ірину Владиславівну щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 523,
згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового фонду» та 
«Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», відповідно 
до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу №5 від
23.05.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Куценко Світлани Анатоліївни за 
неповнолітню доньку гр. Куценко Ірину Владиславівну щодо приватизації 
жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться за 
адресою: вул. Миру, будинок № 8, кімната № 523, і передати вказане жиле 
приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

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

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Куценко Іриною Владиславівною 
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

розпорядження.
цього розпорядження залишаю за собою.

/

, зазначене у п. 1 
за виконанням

атизацп 
ого фонду, 
голови



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31 травня 2018 р. № 42

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Луговського Геннадія Станіславовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Космонавтів, 
будинок №5, секція № 1, кімната №3, згідно із Законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу №5 від 23.05.2018 року засідання комісії 
із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Луговського Геннадія 
Станіславовича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
він мешкає, що знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, будинок №5, 
секція № 1, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-46 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Луговським Геннадієм 
Станіславовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 01 червня 2018 р. № 43

Про приватизацію житла

Наймач гр. Полтавченко Сергій Анатолійович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, 
будинок № 93, квартира № 105, 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. Полтавченка Сергія
Анатолійовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: вулиця Добровольського, будинок № 93, квартира № 105 і передати 
вказану квартиру в ргриватну 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 1-76 гри.

4. КЖЕП № 5 укласти договір з гр. Полтавченком Сергієм 
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.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

■ *

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 червня 2018 р. № 44

Про приватизацію житла

Наймач гр. Цветков Андрій Володимирович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 16,
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. Цветкова Андрія Володимировича, 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 16, квартира № 56 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Цветкова Андрія Володимировича сплатити суму в 
розмірі 7-57 гри. (сім грн. 57 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4.КЖЕП № 2 укласти договір з гр, Цветковим Андрієм Володимировичем
на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
ого фонду, 
голови



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 червня 2018 р. № 45

Про приватизацію житла

Наймач гр. Котляров Олександр Миколайович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 54, квартира № 215, 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. Котлярова Олександра 
Миколайовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться 
за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 54, квартира № 215 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 4-39 гри.

4. ОСББ «Героїв Дніпра 54» укласти договір з гр. Котляровим 
Олександром Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ватизацп 
|зого фонду, 
6 голови Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 12 червня 2018 р. № 46

Про приватизацію житла

Наймач гр. Плескач Людмила Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 23,
квартира № 352, 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. Плескач Людмили Іванівни, щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 23, квартира № 352 і передати вказану квартиру в 
приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Плескач Людмилу Іванівну сплатити суму в розмірі 
9-09 три. (дев’ять грн. 09 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. Плескач Людмилою 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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 14 червня 2018 р. № 47

Про приватизацію житла

Наймач гр. Дрозденко Наталія Олександрівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 13, квартира № 125, яка використовується нею та членами її сім’ї на 
умовах цайму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дрозденко Наталії Олександрівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 13, квартира № 125 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 1-54 грн.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Дрозденко Наталією Олександрівно!' 
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.

голови

Приватизації 
^ірового фонду,

Ю.М.Муха



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня 2018 р. № 48

Про приватизацію житла

Наймач гр. Городніченко Любов Миколаївна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 61, квартира № 88, яка використовується нею та членами її сім’ї на 
умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1 .Задовольнити прохання наймача гр. Городніченко Любові Миколаївни, 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 61, квартира № 88 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3.Зобов’язати гр. Городніченко Любов Миколаївну сплатити суму в 
розмірі 5-59 гри. (п’ять грн. 59 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. Городніченко Любов’ю Миколаївною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня 2018 р. № 49

Про приватизацію житла

Наймач гр. Голованова Людмила Григорівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, 
будинок № 91, квартира № 72, 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. Голованової Людмили Григорівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 91, квартира №72 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3.Зобов’язати гр. Голованову Людмилу Григорівну сплатити суму в 
розмірі 1-56 гри. (одна грн. 56 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. Головановою Людмилою Григорівною 
на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5.Органу приватизації державного житлового фонду ГорішньоплавнівсЕжої 
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.

к міського голови О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 червня 2018 р. № 50

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Путілової Тетяни Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №3, 
кімната №440, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №6 від 21.06.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Путілової Тетяни Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, кімната №440 
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 2-64 гри.

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

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



ГОРЇШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 26 червня 2018 р. № 51

Про приватизацію житла

Наймач гр. Островський Вячеслав Миколайович надав заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, 
будинок № 28, квартира № ЗО, 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. Островського Вячеслава 
Миколайовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 28, квартира № ЗО і передати 
вказану квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям квартири житлових чеків на суму 5-41 гри.

4. КЖЕП № 2 укласти договір з гр. Островським Вячеславом 
Миколайовичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

І /
О.А.Чуприна



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від 10 липня 2018 р. № 52

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дзябенка Сергія Васильовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 4, 
секція № 19, кімната № 2, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 6 від 21.06.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр, Дзябенка Сергія Васильовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою вулиця Молодіжна, будинок № 4, секція № 19, кімшата 
№ 2 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-29 гри.

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛ АВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 16 липня 2018 р. № 53

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Назарова Азамата Маратовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №1, 
кімната №618, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16Л2.2009 № 396, на підставі 
протоколу №6 від 21.06.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Назарова Азамата Маратовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №1, кімната №618 
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 гри.

4. КЖРЕП № 1 укласти договір з гр. Назаровим Азаматом Маратовицем 
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.



Г >РПШШ »ПЛлВНІВСЬКЛ МІСЬКА РАДА 
ПОЛТ АВСЬКОЇ о б л а с т і

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ж и т л о в о г о  ф о н д у

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віл 1о липня 2018 р. № 54

Про приватизацію житла

Рсзглянувши заяву гр. Полежай Аліна Анатоліївна щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Молодіжна, будинок Л° 4. 
секція „Уо 18, кімнати № 3, №4, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 6 від 21.06.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Полежай Аліни Анатоліївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою вулиця Молодіжна, будинок № 4, секція № 18, кімната 
кімнати № 3, №4 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
спільну часткову власність.

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

3. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 7-66 гри.

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

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



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20 липня 2018 р. № 55

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Скрипника Володимира Павловича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок №3, кімната №331, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом.Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №2 від 08.02.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Скрипника Володимира 
Павловича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, 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 Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-49 гри.

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

5. Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міськоц^оди Полтавської області оформити свідоцтво про право власності на 
н £ ♦йедн&цзазначене у п. 1 розпорядження.

за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іського голови О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 25 липня 2018 р. 

Про приватизацію житла

№ 56

Розглянувши заяву гр. Токар Анна Леонідівни щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вул. Космонавтів, будинок №5, секція №24
кімната №5, згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень 
у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства 
регіональногр будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі протоколу №6 від
21.06.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр.Токар Анни Леонідівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що знаходиться 
за адресою: вул. Космонавтів, будинок №5, секція №24 кімната №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. Зобов’язати гр. Токар Анну Леонідівну сплатити суму в розмірі 
0-54 грн. (нуль грн. 54 коп.) за надлишки загальної площі на розрахунковий рахунок 
№31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ у 
Полтавській області.

Органу приватизації державного житлового фонду Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області оформити посвідчення на одержання належних 
мешканцям жилих приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-56 грн. 
гр. Токар Богдану Миколайовичу.

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

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

^зазначене у п. 1 розпорядження.
\за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

міського голови О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 08 серпня 2018 р. № 57

Про приватизацію житла

Наймач гр. Копичко Валентина Андріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 64, 
квартира № 20, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Копичко Валентини Андріївни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 64 квартира № 20 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 3-34 гри.

4. КЖЕП № 4 укласти договір з гр. Копичко Валентиною Андріївною на 
участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 21 серпня 2018 р. № 58

Про приватизацію житла

Наймач гр. Гарагуля Ірина Олегівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 69, 
квартира № 18, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» не мають пільгу на безоплатну передачу у 
власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання, 
враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань виконавчого 
комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (протокол № 10 
від 16.08.2018 ), прийнято рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Гарагулі Ірини Олегівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського, будинок № 69, квартира № 18 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 3-00 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з гр. Гарагулею
Іриною Олегівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 27 серпня 2018 р. № 59

Про приватизацію житла

Наймач гр. Черниця Людмила Андріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 79,
квартира № 73, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» не мають пільгу на безоплатну передачу у 
власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити*прохання наймача гр. Черниці Людмили Андріївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра, будинок № 79, квартира № 73 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 3-83 гри.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з гр. Черницею 
Людмилою Андріївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 28 серпня 2018 р.

Про приватизацію житла

№ 60

Наймач гр. Романюк Богдана Сафронівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок № 27, 
квартира № 60, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» не мають пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання, враховуючи 
пропозиції громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (протокол № 10 від
16.08.2018 ), прийнято рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Романюк Богдани Сафронівни щодо 
приватизації квартири* в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Космонавтів, будинок № 27, квартира № 60 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

3. Суму в розмірі 1-42 грн. (одна грн. 42 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Романюк Богдана Сафронівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ 
у Полтавській області.

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

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Романюк
Бо тою  Сафронівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт

• "
■ ° \ПрЗза виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
рш ц  тизацп 

иф^фбго фонду,

■ -^л оТ ^ * / /
Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 28 серпня 2018 р. № 61

Про приватизацію житла

Наймач гр. Згода Тетяна Володимирівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського , будинок № 75,
квартира № 148, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Мешканці квартири згідно із Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» не мають пільгу на безоплатну передачу у власність 
квартирич

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

1. Задовольнити прохання наймача гр. Згоди Тетяни Володимирівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Добровольського , будинок № 75, квартира № 148 і передати вказану квартир} в

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

3. Суму в розмірі 3-33 гри. (три грн. 33 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Згода Тетяна Володимирівна сплачує на розрахунковий рах>тюк 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ 
у Полтавській області.

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

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

>приватну власність.

ь за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

іатизацп 
Іого фонду,
'Г О Л О В И



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 28 серпня 2018 р. № 62

Про приватизацію житла

ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наймач гр. Дрига Валентина Єгорівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Космонавтів, будинок № 19, 
квартира № 4, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

М$шканці квартири згідно із Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» не мають пільгу на безоплатну передачу у 
власність квартири.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дриги Валентини Єгорівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Космонавтів, будинок № 19, квартира № 4 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 10-87 грн.

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



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 04 вересня 2018 р. № 63

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Голєшевої Світлани Олегівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №3, 
кімната №904, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №7 від 27.08.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Голєшевої Світлани Олегівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, кімната №904 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-21 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Голєшевою 
Світланою Олегівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВС ЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 07 вересня 2018 р. № 64

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Дуброви Світлани Вікторівни щодо приватизації
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок №8, 
кімната №205, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16Л2.2009 № 396, на підставі 
протоколу №7 від 27.08.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дуброви Світлани Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок №8 кімната №205 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитку житлових чеків на суму 2-16 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Дубровою 
Світланою Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 10 вересня 2018 р. № 65

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Домась Ольги Петрівни щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок №3, кімната 
№521, згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №7 від 27.08.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Домась Ольги Петрівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, кімната №521 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

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

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Домась 
Ольгою Петрівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт, 
гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М.Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГ АН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 10 вересня 2018 р. № 66

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Клиіиенка Володимира Валентиновича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок №3, кімната №741, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом^Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу №7 від 27.08.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Клименка Володимира 
Валентиновича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він 
мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок №3, кімната 
№741 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну 
часткову власність.

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

міської ради І Іолтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 7-27 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Клименком 
Володимиром Валентиновичем на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку..

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

изацн 
ого фонду, 

Ь голови



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗ АЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 11 вересня 2018 р. № 67

Про приватизацію житла

Наймач гр. Бондар Лідія Василівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра , будинок № 25, 
квартира № 10, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Бондар Лідії Василівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: проспект 
Героїв Дніпра , будинок № 25, квартира № 10 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 6-78 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 11 вересня 2018 р. № 68

Про приватизацію житла

Наймач гр. Тебенькова Валентина Іванівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 51, 
квартира № 47, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Пісугя розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Тебенькової Валентини Іванівни
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 51, квартира № 47 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 9-09 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛа ВНІВСЬКА м іс ь к а  р а д а  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 12 вересня 2018 р. № 69

Про приватизацію житла

Наймач гр. Тигипко Ніна Микитівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра будинок № 65, 
квартира № 12 , 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. Тигипко Ніни Микитівни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою проспект 
Героїв Дніпра будинок № 65, квартира № 12 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 7-48 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Тигипко 
Ніною Микитівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Від 13 вересня 2018 р. № 70

Про приватизацію житла

Наймач гр. Коробей Валентина Володимирівна надала заяву на 
приватизацію квартири, що знаходиться за адресою: провулок Молодіжний , 
будинок № 2, квартира № 11, 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. Коробей Валентини Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
провулок Молодіжний , будинок № 2, квартира № 11 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 1-69 гри. (одна грн. 69 когі.) за надлишки загальної площі 
гр. Коробей Валентина Володимирівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ 
у Полтавській області.

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

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Коробей 
Валентиною Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та 
ремонт будинку.

Ти. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха
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ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Ви 13 вересня 2018 р. №71

Про приватизацію житла

Наймач гр. Мамон Віктор Миколайович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра будинок № 54,
квартира № 265 , 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. Мамона Віктора Миколайовича 
щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою 
проспект Героїв Дніпра будинок № 54, квартира № 265 і передати вказану 
квартиру в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 1-60 грн.

4. ОСББ «Героїв Дніпра 54» у десятиденний термін укласти договір з 
гр, Мамоном Віктором Миколайовичем на участь його у витратах на 
обслуговування та ремонт будинку.

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

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

21 вересня 2018 р. № 72

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Мирошниченко Юлії Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок № 3, кімната № 823, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 8 від 20.09.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Мирошниченко Юлії Миколаївни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 3, кімната № 823 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-11 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Мирошниченко Юлією Миколаївною на участь його у витратах на 
обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

04 жовтня 2018 р. № 73

Про приватизацію житла

Наймач гр. Вихристюк Наталія Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра, будинок № 12,
квартира № 3. 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. Вихристюк Наталії Миколаївни
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
проспект Героїв Дніпра, будинок № 12, квартира № 3 і передати вказану 
квартиру в приватну*спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 11-48 гри.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

04 жовтня 2018 р. № 74

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Беспалової Людмили Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок № 1, кімната № 315, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом'Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 8 від 20.09.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Беспалової Людмили
Володимирівни щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
вона мешкає, що ^знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 1, 
кімната № 315 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-56 гри.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

08 жовтня 2018 р. № 75

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Горденка Андрія Володимировича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок № 1, кімната № 516, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 8 від 20.09.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Горденка Андрія Володимировича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 1, кімната № 516 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-57 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

08 жовтня 2018 г № 76

Про приватизацію житла

Наймач гр. Каптель Наталія Андріївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 5, 
квартира № 68, 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. Каптель Наталії Андріївни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: вулиця 
Портова, будинок № 5, квартира № 68 і передати вказану квартиру в приватну 
спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності ) 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартирі 
житлових чеків на суму 9-21 три.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Каптелг 
Миколою Федоровичем на участь його у витратах на обслуговування та ремош 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



І

г о р іш н ь о п л а в н ів с ь к а  м іс ь к а  р а д а
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ АСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

09 жовтня 2018 р. Де 77

Про приватизацію житла

Наймач гр. Холод Світлана Володимирівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Гірників, будинок № З, 
квартира А» 1. яка використовується нею та чдена>ги її сім'ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Холод Світлани Володимирівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Гірників, будинок № 3, квартира № 1 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 4-14 гри.

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

О.А.Чуприна



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09 жовтня 2018 р.

Про приватизацію житла

№ 78

Наймач гр. Корольов Володимир Васильович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 1,
квартира № 50, яка використовується ним та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішенню

1. Задовольнити прохання наймача гр. Корольова Володимира 
Васильовича щодо приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за 
адресою: : вулиця Миру, будинок № 1, квартира № 50, і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 2-12 гри. (дві грн. 12 кой.) за надлишки загальної площі 
гр. Корольов Володимир Васильович сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях ГУДКСУ 
у Полтавській області.

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

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

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

СЬКО/уМ
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і * : .заступник міського голови
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О.А.Чуприна



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

09 жовтня 2018 р. № 79

Про приватизацію житла

Наймач гр. Власюк Михайло Іванович надав заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 87, 
квартира № 42. яка використовується ним та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Власюка Михайла Івановича щодо 
приватизації квартири, в якій він мешкає, що знаходиться за адресою: : вулиця 
Добровольського, будинок № 87, квартира № 42 і передати вказану квартиру в 
приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 7-95 гри.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з гр. Власюком 
Михайлом Івановичем на участь його у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ГОРТШНЬОПЛ А КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

18 жовтня 2018 р. № 80

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Лютим Тамари Сергіївни щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок № 1, кімната 
№ 221, згідно' із Законами України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 8 від 20.09.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Лютич Тамари Сергіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 1, кімната № 221 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-63 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Лютич Тамарою Сергіївною на участь її у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

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

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

18 жовтня 2018 р. №81

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кокота Володимира Андрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, 
будинок № 1, кімната № 920, згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16Л2.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 8 від 20.09.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кокота Володимира Андрійовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 1, кімната № 920 і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-70 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Кокогоіуі Володимиром Андрійовичем на участь його у витратах на 
обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

' в  с
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Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

18 жовтня 2018 р. № 82

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Михайлової Наталії Василівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок №8, 
кімната № 210 згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 8 від 20.09.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Михайлової Наталії Василівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, кімната № 210 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-08 грн.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.



ОРІШНЬОПЛа ВНІВСЬКА м іс ь к а  р а д а  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛ АСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

24 жовтня 2018 р. № 83

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Кучеренко Нелі Миколаївни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Сгрони, будинок № 23, 
кімната № 116, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 24Л 0.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Кучеренко Нелі Миколаївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Стропи, будинок № 23, кімната № 116 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 3-22 грн.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Кучеренко Нелі Миколаївни на участь її у витратах на обслуговування тд 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНТВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

24 жовтня 2018 р. № 84

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву тр. Дуная Романа Вікторовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок № З, 
кімната № 116, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 24Л0.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Дуная Романа Вікторовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 3, кімната № 116 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-53 три.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

25 жовтня 2018 р. № 85

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Русакова Руслана Юрійовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Стропи, будинок № 23, 
кімната № 215, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 24Л0.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Русакова Руслана Юрійовича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Стропи, будинок № 23, кімната № 215 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-08 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Русаковим Русланом Юрійовичем на участь його у витратах на 
обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

25 жовтня 2018 г>. № 86

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Хорунжи Юлії Вікторівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок № З, 
кімната № 141, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 24.10.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Хорунжи Юлії Вікторівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 3, кімната № 141 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 1-53 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Хорунжою Юлією Вікторівною на участь її у витратах на обслуговування -та 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

25 жовтня 2018 р. № 87

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Субчинської Марини Валеріївни за 
неповнолітнього сина гр. Прокопенка Артема Віталійовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, 
кімната № 401. згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 24Л0.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Прокопенка Артема Віталійовичом 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, кімната № 401 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-84 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з-
гр. Прокопенком Артемом Віталійовичем на участь його у витратах на 
обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха
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ГОРІIIIНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

25 жовтня 2018 р. №  88

Про приватизацію житла

Наймач гр. Суханова Людмила Леонідівна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Конституції, будинок № 36, 
квартира № 72, 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. Суханової Людмили Леонідівни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Консти1ту ції, будинок № 36, квартира № 72 і передати вказану квартиру 
в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 7-23 грн.

4. КЖЕП № 4 у десятиденний термін укласти договір з Сухановою 
Людмилою Леонідівною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІIIIНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОВЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

25 жовтня 2018 р. № 89

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Барильченко Валентини Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Молодіжна, 
будинок № 12, секція № 2, кімната № 1, згідно із Законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 9 від 24.10.2018 року засідання комісії 
із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Барильченко Валентини Іванівни 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 12, секція № 2, 
кімната № 1 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
власність.

2. Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, вартості надлишків 
загальної площі жилого приміщення в гуртожитку затвердити (додається).

3. Суму в розмірі 0-84 гри. (нуль грн. 84 кой.) за надлишки загальної площі 
гр. Барильченко Валентина Іванівна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

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

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Барильченко Валентиною Іванівною на участь її у витратах на

собою.
вування та ремонт гуртожитку.

нтроль за виконанням цього рішення залишаю за

у приватизації 
итлового фонду, 

'іського голови



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВО Ь КОЇ О ВЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

26 жовтня 2018 р. № 90

Про приватизацію житла

Наймач гр. Демиденко Людмила Олексіївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 23,
квартира № 45. 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. Демиденко Людмили Олексіївни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 23, квартира № 45 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 2-70 гри. (дві гри. 70 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Демиденко Людмила Олексіївна сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

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

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Демиденко 
Людмилою Олексіївною на участі, її' у витратах на обслуговування та ремонт 
будинку.

нтроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

риватизацп 
рового фонду, 

о голови Ю.М. Муха



ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

Ви 26 жовтня 2018 р. №91

Про приватизацію житла

Наймач гр. Ящук Раїса Яківна надала заяву на приватизацію квартири, що 
знаходиться за адресою: вулиця Гірників будинок № 17, квартира № 44 , яка 
використовується нею та членами його сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Ящук Раїси Яківни щодо 
приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою вулиця 
Гірників будинок № 17, квартира № 44 і передати вказану квартиру в приватну 
спільну частко ву*власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям квартири 
житлових чеків на суму 3-17 гри.

Зобов’язати гр. Ящук Василя Яковича сплатити суму в розмірі 1-49 гри. 
(одна грн. 49 коп.) доплати за надлишки загальної площі на розрахунковий 
рахунок № 31513931700006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

4. КЖРЕП №1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Ящук Раїсою 
Яківною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт будинку.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

і

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

06 листопада 2018 р. № 92

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Настеки Миколи Миколайовича щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Строни, будинок № 23, 
кімната № 214, згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 24Л0.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Настеки Миколи Миколайовича 
щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Строни, будинок № 23, кімната № 214 і 
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 0-84 гри.

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Настекою Миколою Миколайовичем на участь його у витратах на 
обслуговування та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

07 листопада 2018 р. № 93

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Богатчук Оксани Леонідівна за неповнолітню 
доньку гр. Богатчук Вікторію Олексіївну щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, кімната 
№ 412, згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 9 від 24.10.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Богатчук Вікторії Олексіївни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, кімната № 412 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-05 грн

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Богатчук Вікторією Олексіївною на участь її у витратах на обслуговування 
та ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

19 листопада 2018 р. № 94

Про приватизацію житла

Наймач гр. Арішина Людмила Миколаївна надала заяву на приватизацію 
квартири, що знаходиться за адресою: вулиця Добровольського, будинок № 16,
квартира № 29, яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму.

Після розрахунків та розгляду матеріалів із зазначеного питання прийнято 
рішення:

1. Задовольнити прохання наймача гр. Арішиної Людмили Миколаївни 
щодо приватизації квартири, в якій вона мешкає, що знаходиться за адресою: 
вулиця Добровольського, будинок № 16, квартира № 29 і передати вказану 
квартиру в приватну власність.

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

3. Суму в розмірі 2-73 гри. (дві грн. 73 коп.) за надлишки загальної площі 
гр. Арішина Людмила Миколаївнана сплачує на розрахунковий рахунок 
№ 31518931016006 в Управлінні Казначейства у м. Горішніх Плавнях 
ГУДКСУ у Полтавській області.

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

5. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з гр. Арішиною 
Людмилою Миколаївною на участь її у витратах на обслуговування та ремонт

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

12 грудня 2018 р. № 95

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Закревської Яни Вікторівни за неповнолітніх 
дітей гр.гр. Закревського Матвія Ігоровича та Закревського Сгора Ігоровича
щодо приватизації жилого приміщення в гуртожитку за адресою: 
вулиця Портова, будинок № 3, кімната № 620, згідно із Законами України «Про 
приватизацію державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок 
передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 
громадян, затвердженого наказом Міністерства регіонального будівництва від
16.12.2009 № 396, на підставі протоколу № 10 від 12Л2.2018 року засідання 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Закревської Яни Вікторівни за 
неповнолітніх дітей гр.гр. Закревського Матвія Ігоровича та Закревського 
Сгора Ігоровича щодо приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому 
вони мешкають, що знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № З, 
кімната № 620 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 6-44 гри

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Закревського Яною Вікторівною за неповнолітніх дітей 
гр.гр. Закревського Матвія Ігоровича та Закревського Сгора Ігоровича на

Ю.М. Муха



ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

/

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

12 грудня 2018 р. № 96

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Чорчи Петра Мирчевича щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Портова, будинок № 3, кімната 
№ 129, згідно із Законами України «Про приватизацію державного житлового 
фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку», 
відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 10 від 12Л2.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Чорчи Петра Мирчевича щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому він мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Портова, будинок № 3, кімната № 129 і
передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову 
власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-07 гри

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Чорчою Петром Мирчевичеіч на участь його у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова органу приватизації•2 /?. V У х' ■€. *. V \

Ю.М. Муха



ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

12 грудня 2018 р. № 97

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Губи Віти Володимирівни щодо приватизації 
жилого приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, 
кімната № 422 згідно із Законами України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир (будинків), 
жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 10 від 12Л2.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Губи Віти Володимирівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Миру, будинок № 8, кімната № 422 і передати 
вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 9-77 три

4. КЖРЕП № 1 у десятиденний термін укласти договір з
гр. Губою Вітою Володимирівною на участь її у витратах на обслуговування та 
ремонт гуртожитку.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

0§У'/,

Гол,оца органу приватизації 
державного житлового фонду, 
заступник міського голови
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ГОРТШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

РІШЕННЯ

14 грудня 2018 р. № 98

Про приватизацію житла

Розглянувши заяву гр. Турової Наталії Іванівни щодо приватизації жилого 
приміщення в гуртожитку за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 12, 
секція № 18, кімната № 5 згідно із Законами України «Про приватизацію 
державного житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитку», відповідно до Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального будівництва від 16.12.2009 № 396, на підставі 
протоколу № 10 від 12Л2.2018 року засідання комісії із забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитку :

1. Задовольнити прохання наймача гр. Турової Наталії Іванівни щодо 
приватизації жилого приміщення у гуртожитку, в якому вона мешкає, що 
знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна, будинок № 12, секція № 18, 
кімната № 5 і передати вказане жиле приміщення у гуртожитку в приватну 
спільну часткову власність.

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

міської ради Полтавської області оформити свідоцтво про право власності у 
десятиденний термін і посвідчення на одержання належних мешканцям жилих 
приміщень у гуртожитках житлових чеків на суму 2-40 грн

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Ю.М. Муха


