
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.06.2014       Ужгород               № 209 
 
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 
                                                В И Р І Ш И В : 
 
     1. Прохання щодо приватизації, яке подав гр.ОСОБА - 1, наймач житлового 
приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 1, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: він, 
   ОСОБА - 2   
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     29.70 кв.м., загальною площею  44.20 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.96 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1.40 грн. 
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     2.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр.ОСОБА - 3, 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 - 2 чол.: вона, 
  ОСОБА - 4   
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою  
     площею 18.20 кв.м., загальною площею  30.20 кв.м. при розмірі площі, що 
     безоплатно передається  52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.44 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.92 грн. 

 
 
     3.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр.ОСОБА - 5, наймач житлового 
приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА-3, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
  ОСОБА - 6 
  ОСОБА  - 7 
  ОСОБА  - 8 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     29.60 кв.м., загальною площею  44.10 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.94 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.98 грн. 

 
 

4. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 9, наймач житлового 
приміщення №  , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА – 4, 
задовольнити і передати вказане житлове приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА  - 10 
   

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-    Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї  кімнати жилою 
     площею 18.60 кв.м., загальною площею  30.70 кв.м. при розмірі площі, що 
 



 3

     безоплатно передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.53 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.83 грн. 

 
 
    5. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 11, наймач житлового 
приміщення №   , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 5, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
  ОСОБА  - 12 
  ОСОБА  - 13 
  ОСОБА  - 14 
   
   -   Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 

-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     29.80 кв.м., загальною площею  44.10 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.94 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.98 грн. 

 
 
     6.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 15, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 6, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 16 
   ОСОБА – 17 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     34.30 кв.м., загальною площею  49.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.91 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.23 грн. 

 
 
      7. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 18, наймач житлового 
приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою вул.АДРЕСА - 7, 
задовольнити і передати вказане житлове приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 19 
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- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 9.60 кв.м., загальною площею 20.40 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 3.67 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5.69 грн. 

 
 
      8. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 20, наймач житлового 
приміщення №    , що знаходиться у гуртожитку за адресою вул.АДРЕСА - 8, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 5 чол.: вона, 
   ОСОБА  - 21 
   ОСОБА  - 22 
   ОСОБА  - 23 
   ОСОБА  - 24 
 

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

34.60 кв.м., загальною площею 54.00 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   115.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 9.72 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 10.98 грн. 

 
 
     9. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 25, наймач житлового 
приміщення №    , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 9, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА  - 26 
   ОСОБА  - 27 
     

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.30 кв.м., загальною площею  45.70 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.23 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.91 грн. 
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    10. Прохання щодо приватизації, яке подала гр.ОСОБА - 28, наймач житлового 
приміщення №     , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 10, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 29  
  ОСОБА – 30 
 

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

27.40 кв.м., загальною площею 46.60 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   73.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.39 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.75 грн. 

 
 
    11.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 31, наймач 
житлового приміщення №    , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА – 11, задовольнити і передати їй вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну  власність. 
   

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 
     площею 18.40 кв.м., загальною площею  30.60 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно   передається   31.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.51 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5.13 грн. 

 
 
    12. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 32, наймач житлового 
приміщення №    , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 12, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 33 
  ОСОБА - 34 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     20.70 кв.м., загальною площею  43.00 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.74 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.73 грн. 
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    13. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 35, наймач житлового 
приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 13, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 5 чол.: вона, 
  ОСОБА - 36 
  ОСОБА - 37 
  ОСОБА - 38 
  ОСОБА - 39 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.00 кв.м., загальною площею  44.40 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   115.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.99 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 12.71 грн. 

 
 
   14.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 40, наймач житлового 
приміщення №   , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 14, 
задовольнити і передати вказане житлове приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 41 
  ОСОБА  - 42   
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 
     площею 18.00 кв.м., загальною площею  31.80 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.72 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7.42 грн. 

 
 
    15. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 43, наймач житлового 
приміщення №    , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 15, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 6 чол.: вона, 
  ОСОБА – 44 
  ОСОБА - 45 
  ОСОБА - 46 
  ОСОБА - 47 
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  ОСОБА  - 48 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     16.50 кв.м., загальною площею  40.90 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   136.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.36 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 17.12 грн. 

 
 
     16. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. ОСОБА - 49, наймач житлового 
приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 16, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: він, 
  ОСОБА - 50 
  ОСОБА - 51 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.20 кв.м., загальною площею  46.00 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.28 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.86 грн. 

 
 
   17. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 52, наймач житлового 
приміщення №   , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 17, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
  ОСОБА  - 53 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     27.50 кв.м., загальною площею  46.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.37 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0.99 грн. 

 
 
    18. Прохання щодо приватизації,  яке подала гр. ОСОБА - 54, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
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вул.АДРЕСА - 18, задовольнити і передати  вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї – 2 чол.: вона 
   ОСОБА - 55 
 

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

28.40 кв.м.,  загальною площею 45.70 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.23 грн. 
- Сума житловий чеків за недостатню площу становить 1.13 грн. 

 
 
     19. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. ОСОБА - 56, наймач житлового 
приміщення №   , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА – 19, 
задовольнити і передати йому вказане житлове приміщення безоплатно в 
приватну власність. 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою  
     площею 18.60 кв.м., загальною площею  30.90 кв.м. при розмірі площі, що 
     безоплатно передається   31.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.56 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0.02 грн. 

 
 
      20. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 57, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 20, задовольнити і передати їй вказане житлове приміщення згідно 
пільг безоплатно в приватну власність. 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою  
     площею 12.30 кв.м., загальною площею  37.30 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно  передається   31.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 6.71 грн. 

 
 
      21.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 58, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться за адресою вул.АДРЕСА - 21, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 59 
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   ОСОБА - 60 
 

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

площею 32.50 кв.м., загальною площею 46.70 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   73.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.41 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.73 грн. 

 
 
      22.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 61, наймач 
житлового приміщення №  , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 22, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА – 62 
   ОСОБА – 63 
   ОСОБА – 64 
 

-  Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.30 кв.м., загальною площею  46.30 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.33 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.59 грн. 

 
 
      23. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 65, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 23, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА  - 66 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 18.40 кв.м., загальною площею  31.80 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно  передається  52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.72 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.63 грн. 

 
 
     24. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 67, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
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вул.АДРЕСА - 24, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 68 
   ОСОБА – 69 
 
   -   Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 

-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     32.20 кв.м., загальною площею  43.70 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.87 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5.27 грн. 

 
 
      25. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 70, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 25, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 71 
   ОСОБА - 72 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.50 кв.м., загальною площею  45.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.19 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.95 грн. 

 
 
       26.    Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 73, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 26, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 6 чол.: вона, 
   ОСОБА - 74 
   ОСОБА - 75 
   ОСОБА - 76 
   ОСОБА - 77 
   ОСОБА - 78  
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.10 кв.м., загальною площею  44.20 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
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     передається   136.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.96 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 16.52 грн. 

 
 
       27. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА – 79, наймач 
житлового приміщення №  , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 27, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
  ОСОБА - 80 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 18.30 кв.м., загальною площею  31.00 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно  передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.58 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.78 грн. 

 
 
      28.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 81, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 28, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА - 82 
   ОСОБА - 83 
   ОСОБА - 84 
 

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

30.20 кв.м., загальною площею 44.30 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   94.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.97 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.95 грн. 

 
 
 
      29.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 85, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 29, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 86 
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   ОСОБА - 87 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     35.60 кв.м., загальною площею  46.60 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.39 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.75 грн. 

 
 
       30. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 88, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 30, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 89 
   ОСОБА - 90 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     31.50 кв.м., загальною площею  46.90 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.44 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.70 грн. 

 
 
      31.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 91, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 31, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 92 
  ОСОБА - 93  
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.10 кв.м., загальною площею  44.40 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.99 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5.15 грн. 

 
 
      32. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. ОСОБА - 94, наймач житлового 
приміщення №    , що знаходиться у гуртожитку за адресою вул.АДРЕСА-32, 
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задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: він, 
   ОСОБА - 95 
   ОСОБА - 96 
   ОСОБА - 97  
 

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

площею 17.10 кв.м., загальною площею 30.80 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   94.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.54 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 11.38 грн. 

 
 
     33. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 98, наймач 
житлового приміщення  № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 33, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: він, 
  ОСОБА - 99 
  ОСОБА - 100 
  ОСОБА - 101 
 

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

27.70 кв.м., загальною площею  44.00 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   94.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.92 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 9.00 грн. 

 
 
 
     34.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 102, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 34, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
    ОСОБА - 103 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 9.60 кв.м., загальною площею 20.40 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 
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- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 3.67 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5.69 грн. 

 
 
      35.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 104, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 35, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 105 
  ОСОБА – 106 
 
   -   Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 

-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.30 кв.м., загальною площею  44.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.01 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5.13 грн. 

 
 
       36.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 107, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 36, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 108 
 
   -  Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 

-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.60 кв.м., загальною площею  41.30 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.43 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1.93 грн. 

 
 
     37. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. ОСОБА - 109, наймач 
житлового приміщення № ,   що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 37, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 110 
  ОСОБА - 111   
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
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-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     31.30 кв.м., загальною площею  47.10 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.48 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.66 грн. 

 
 
      38. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 112, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.ДЖАМБУЛА, б.50, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 113 
  ОСОБА - 114 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.00 кв.м., загальною площею  45.80 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.24 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.90 грн. 

 
 
     39.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 115, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 39, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 116 
   ОСОБА - 117 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею    18.40 кв.м., загальною площею  30.70 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно  передається   73.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.53 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7.61 грн. 

 
 
     40.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 118, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 40, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
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   ОСОБА - 119 
   ОСОБА - 120 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складаеться з однієї кімнати жилою    
     площею 17.80 кв.м., загальною площею  29.60 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.33 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7.81 грн. 

 
 
       41. Прохання щодо приватизації, яке подала гр.121, наймач житлового 
приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул.АДРЕСА - 41, 
задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в приватну 
спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
  ОСОБА - 122 
  ОСОБА - 123 
  ОСОБА - 124   
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.40 кв.м., загальною площею  43.60 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.85 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 9.07 грн. 

 
 
      42. Прохання щодо приватизації, яке подала гр.ОСОБА - 125, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 42, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 126 
  ОСОБА - 127 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     29.70 кв.м., загальною площею  47.00 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.46 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.68 грн. 
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      43.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 128, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 43, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 129 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 18.20 кв.м., загальною площею 30.70 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.53 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.83 грн. 

 
 
      44. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 130, наймач 
житлового приміщення №   , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.ДЖАМБУЛА, б.50, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
  ОСОБА - 131   
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     29.70 кв.м., загальною площею  46.80 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.42 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0.94 грн. 

 
 
      45.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 132, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 45, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 133 
   ОСОБА  - 134 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 
-  площею 18.00 кв.м., загальною площею 30.60 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно  передається  73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.51 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7.63 грн. 
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       46. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 135, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 46, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 136 
  ОСОБА - 137 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     23.50 кв.м., загальною площею  40.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.29 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 5.85 грн. 

 
 
        47. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 138, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 47, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 139 
   ОСОБА - 140   
    

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

29.50 кв.м., загальною площею 45.60 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   73.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.21 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.93 грн. 

 
 
       48. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 141, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 48, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА - 142 
   ОСОБА - 143 
   ОСОБА - 144     
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
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-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.10 кв.м., загальною площею  46.60 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.39 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.53 грн. 

 
 
       49. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 145, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 49, задовольнити і передати їй вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну  власність. 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 18.40 кв.м., загальною площею 29.40 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   31.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.29 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0.29 грн. 

 
 
     50.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 146, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 50, задовольнити і передати їй вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну  власність. 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 
     площею 18.60 кв.м., загальною площею  28.60 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно  передається   31.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.15 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0.43 грн. 

 
 
      51.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 147, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 51, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 148 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 
площею 18.30 кв.м., загальною площею  31.30 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 
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- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.63 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.73 грн. 

 
 
     52. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 149, наймач 
житлового приміщення  № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 52, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
  ОСОБА - 150 
 

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

26.70 кв.м., загальною площею 43.00 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлових приміщень на момент приватизації 7.74 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1.62 грн. 

 
 

53.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 151, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 53, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
  ОСОБА - 152 
 

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

30.4 кв.м., загальною  площею  45.40 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.17 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1.19 грн. 

 
 
       54.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 153, наймач 
житлового приміщення №  , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 54, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 6 чол.: вона, 
  ОСОБА - 154 
  ОСОБА - 155 
  ОСОБА - 156 
  ОСОБА - 157 
  ОСОБА - 158   
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- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     31.80 кв.м., загальною площею  44.30 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   136.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.51 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 15.97 грн. 

 
 
      55. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. ОСОБА - 159, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА- 55, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: він, 
   ОСОБА - 160 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 17.80 кв.м., загальною площею 29.90 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.38 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.98 грн. 

 
 
       56. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 161, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 56, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА - 162 
   ОСОБА - 163 
   ОСОБА - 164  
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.40 кв.м., загальною площею  47.30 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається  94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.51 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.41 грн. 

 
 
        57.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 165, наймач 
житлового приміщення  № , що знаходиться  у гуртожитку за адресою 
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вул.АДРЕСА - 57, задовольнити і передати вказані житлові приміщення  
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 166 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 18.20 кв.м., загальною площею 30.40 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.47 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.89 грн. 

 
 

58. Прохання щодо приватизації, яке подала  гр. ОСОБА - 167, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 58, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 168 
 

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

29.20 кв.м., загальною площею 45.70 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.23 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1.13 грн. 

 
 
       59.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 169, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 59, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ОСОБА - 170 
  ОСОБА - 171 
 

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

30.90 кв.м., загальною площею 46.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   73.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.37 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.77 грн. 
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     60. Прохання щодо приватизації, яке подав гр. ОСОБА - 172, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою вул. 
АДРЕСА - 60, задовольнити і передати вказані житлові приміщення безоплатно в 
приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
  ОСОБА - 173 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     30.00 кв.м., загальною площею  44.50 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.01 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1.35 грн. 

 
 
      61.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 174, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 61, задовольнити і передати їй вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну власність. 
   

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 
     площею  17.40 кв.м., загальною площею  29.70 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно передається   31.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.35 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0.23 грн. 

 
 
     62. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 175, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 62, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА - 176 
   ОСОБА  - 177 
   ОСОБА  - 178  
   

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з 2-х  кімнат жилою 
     площею  29.90 кв.м., загальною площею  44.70 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно передається   94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.05 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.87 грн. 
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      63.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 179, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 63, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
  ОСОБА - 180 
  ОСОБА - 181 
  ОСОБА - 182    
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 
     31.40 кв.м., загальною площею  46.40 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно      
     передається   94.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.35 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.57 грн. 

 
 
      64.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА- 183, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 64, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 184 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно затвердити (додається). 
-   Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою  
     площею 18.70 кв.м., загальною площею  31.00 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно  передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.58 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.78 грн. 

 
 
     65.   Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 185, наймач 
житлового приміщення  № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 65, задовольнити і передати вказане житлове приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
   ОСОБА - 186 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складається з однієї кімнати жилою 

площею 17.60 кв.м., загальною площею 30.30 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 
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- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.45 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.91 грн. 

 
 
    66.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 187, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 66, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
  ОСОБА - 188 
  ОСОБА - 189 
  ОСОБА - 190 
 

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

26.90 кв.м., загальною площею 43.00 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   94.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.74 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 9.18 грн. 

 
 
      67.  Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 191, наймач 
житлового приміщення  № ,   що знаходиться у гуртожитку  за адресою 
вул.АДРЕСА - 67, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА  - 192 
   ОСОБА  - 193 
   ОСОБА  - 194 
 

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

28.20 кв.м., загальною площею  42.60 кв. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   94.00 м.кв. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.67 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 9.25 грн. 

 
 
       68. Прохання щодо приватизації, яке подала гр.ОСОБА - 195, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 68 , задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
   ОСОБА - 196 



 26

   ОСОБА - 197 
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлові приміщення у гуртожитку складаються з 2-х кімнат жилою площею 

30.00 кв.м., загальною площею 47.20 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   73.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.50 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.64 грн. 

 
 
       69. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 198, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА - 69, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА - 199 
   ОСОБА  - 200 
   ОСОБА - 201 
 

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

31.00 кв.м., загальною площею 48.60 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   94.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 8.75 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.17 грн. 

 
 
      70. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 202, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою 
вул.АДРЕСА – 70, задовольнити і передати вказані житлові приміщення 
безоплатно в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: вона, 
   ОСОБА - 203 
   ОСОБА – 204 
   ОСОБА - 205 
    

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

30.10 кв.м., загальною площею 44.30 кв.м. при розмірі площі, що безоплатно 
передається   94.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 7.97 грн. 
   -    Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.95 грн. 
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71. Прохання щодо приватизації, яке подала гр. ОСОБА - 206, наймач 
житлового приміщення № , що знаходиться у гуртожитку за адресою вул. 
АДРЕСА - 71, задовольнити і передати вказане житлове приміщення безоплатно 
в приватну спільну сумісну власність їй, та членам її сім'ї. 

    Склад сім'ї - 2 чол.: вона, 
    ОСОБА - 207    
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Житлове приміщення у гуртожитку складаеться з однієї кімнати жилою 

площею 17.60 кв.м., загальною площею 29.60 кв.м. при розмірі площі, що 
безоплатно передається   52.00 кв.м. 

- Відновна вартість житлового приміщення на момент приватизації 5.33 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.03 грн. 

 
 
 
          Голові будинкового комітету «Мрія-Уж» у десятиденний строк укласти з 
 
 громадянами,   які приватизували житло,   договори на їх участь у витратах на  
 
 обслуговування та ремонт будинків. 
              
 
 
 
 
 
В.о.міського голови, секретар ради                                                    В.Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


