
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2014       Ужгород               № 463 
 
 
Про приватизацію житлових приміщень 
у гуртожитку по вул. адреса 
 
          Розглянувши звернення Будинкового комітету «назва» від 04.06.2014 р., 
рішення загальних зборів мешканців будинку по вул. адреса від 02.06.2014 р., 
заяви мешканців гуртожитку, керуючись Законом України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків», «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим 
кодексом, «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов та надання їм житлових приміщень», враховуючи прийняті рішення ХХІ 
сесії УІ скликання № 1256 від 11.04.2014 р. «Про прийнятя гуртожитку в 
комунальну власність міста», рішення ХХІІ сесії УІ скликання №1302 від 
29.05.2014 р. «Про передачу гуртожитку в оперативне управління та дозвіл на 
приватизацію» та рішення виконкому від 22.05.2014 р. № 172 «Про затвердження 
акта приймання-передачі гуртожитку», рекоменданції громадської комісії по 
житлових питаннях, після проведення розрахунків,    виконавчий комітет міської 
ради   ВИРІШИВ : 
 
1.   Прохання, щодо приватизації, яке подала  гр. особа - 1, наймач житлового 
приміщення, що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.адреса - 1, 
задовольнити і передати вказане житлове приміщення  безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 особи: вона, 
  особа - 2 
  особа - 3 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з 2 х кімнат жилою  площею 

32.00 кв.м., загальною площею 45.90 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   73.00 кв.м. 

- Відновна вартість квартири на момент приватизації 8.26 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.88 грн. 
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2.  Внести зміни  в  п.1.4 рішення виконкому 29.10.2014 р.  № 428 та викласти в 
такій редакції:             
 
         Відповідно до п.5 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного 
житлового фонду» прохання щодо приватизації, яке подала гр. особа - 4, наймач 
житлового приміщення, що знаходиться у гуртожитку за адресою вул.адреса - 2, 
задовольнити і передати вказане житлове приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 6 осіб: вона, 
    особа - 5 
    особа - 6 
    особа - 7 
    особа - 8 
    особа - 9 

- Розмір частки загальної площі отриманої за рахунок часткового 
використання  житлових чеків гр. особа - 6 становить 11.52 кв.м. при 
приватизації квартири за адресою:  адреса – 3 при розмірі площі, що 
безоплатно передається  - 23.50 кв.м. 

       (невикористана частка загальної площі, що припадає гр.особюа - 6 на одну 
        особу – 11.98 кв.м.)        
   -    Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається). 

- Житлове приміщення у гуртожитку складається з 2-х кімнат жилою площею 
29.80 кв.м., загальною площею 44.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається  126.98 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.01 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 14.85 грн. 

 
3.  Внести зміни  в  п.66 рішення виконкому 20.06.2014 р.  № 209 та викласти в 
такій редакції:    
          
      Прохання щодо приватизації, яке подала гр. особа - 10, наймач житлового 
приміщення, що знаходиться у гуртожитку за адресою вул. адреса - 4, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 особи: вона, 
  особа - 11 
  особа - 12 
  особа - 13 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 

26.90 кв.м., загальною площею 45.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   94.00 кв.м. 
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- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.19 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.73 грн. 

Голові  будинкового  комітету  «назва»  у  десятиденний  строк  укласти  з 
 громадянами,   які приватизували  житло,   договори на їх участь у витратах на  
 обслуговування та ремонт будинків. 
              
 
 
 
 
 Міський  голова                                                                                В.Погорелов 


