
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19.03.2014       Ужгород               № 87 
 
 
 
Про приватизацію державного 
житлового фонду 
 
 
          Розглянувши заяви на приватизацію, що надійшли від наймачів квартир, які 
використовуються ними та членами їх сімей на умовах найму, після проведених 
розрахунків та розгляду матеріалів із зазначених питань, у відповідності до 
Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та Положення 
про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян,  виконавчий комітет міської ради 
 
                                                В И Р І Ш И В : 
 
1.   Прохання, яке подав  гр.БЕРЕЗНАЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ, наймач 
квартири  № 60, що знаходиться за адресою вул.ТЛЕХАСА, б.88, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно у спільну часткову 
власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: він, 
  БЕРЕЗНАЙ ГАННА ВАСИЛІВНА 
  БЕРЕЗНАЙ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з 3-х кімнат житловою площею 40.20 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 65.50 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 11.79 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 1.35 грн. 

 
 



2.   Відповідно до п.5 ст.5 Закону України "Про приватизацію державного 
житлового фонду" прохання, яке подав гр.ГАВАЛЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, 
наймач  квартири  № 71,   що  знаходиться  за  адресою   вул.ДЕКАБРИСТІВ, б.53, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: він, 
  ГАВАЛЕЦЬ ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА 
  ГАВАЛЕЦЬ ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЇВНА 
 
-  Розмір частки загальної площі отриманої за рахунок часткового використання 
житлових чеків членами сім"ї гр.Гавальця В.І. -  дружиною Гавалець (Мендл) 
Єлизаветою Олександрівною та дочкою Гавалець Олександрою Валеріївною 
становить 44.40 кв.м. у двокімнатноій квартирі по вул.Грушевського, 33/22 при 
розмірі площі, що безоплатно передається  94.00 кв.м. 
(невикористана частка загальної площі, що припадає  на одну особу  - 12.22 кв.м.) 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 11.40 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 21.10 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   47.77 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 3.80 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 4.80 грн. 

 
 
3.   Прохання, яке подав  гр.ГУДАК ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, наймач 
квартири  № 28 "б", що знаходиться за адресою вул.ШУМНА, б.24, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 2 чол.: він, 
   БАДИДА ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ 
 

-      Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
-      Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 12.10 кв.м. 
-      Загальна площа квартири становить 13.70 кв.м. при розмірі площі, що  
       безоплатно передається   52.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 2.47 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 6.89 грн. 

 
 
4.   Відповідно до п.5. ст.5 Закону України "Про приватизацію державного 
житлового фонду"   прохання,   яке  подала  гр.ДУДАШ  ОКСАНА  
МИХАЙЛІВНА,   наймач квартири № 53, що знаходиться за адресою 
вул.ЛОБАЧЕВСЬКОГО, б.43, задовольнити і передати вказану квартиру 



безоплатно в приватну спільну сумісну власність гр.ДУДАШУ ВЯЧЕСЛАВУ 
МИХАЙЛОВИЧУ,  сину - гр.ДУДАШ ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ, та членам його 
сім'ї. 
Склад сім'ї - 4 чол.: він, 
  ДУДАШ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА 
  ДУДАШ ОЛЕСЯ ЮРІЇВНА 
  ДУДАШ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

-  Розмір частки загальної  площі  отриманої за рахунок  часткового  
використання житлових  чеків  гр.Дудаш  (Прокопець) Олесею  Юріївною, 
дружиною Дудаша В.М. становить  51.20 кв.м.  у  двокімнатній  квартирі  по 
вул.Лавріщева,18"а"/2 при розмірі площі, що безоплатно передається 73.00 кв.м. 
(невикористана частка загальної площі, що припадає гр.Дудаш О.Ю. на одну 
особу становить - 6.28 кв.м.) 
- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 17.00 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 33.40 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   76.28 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 6.01 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 7.72 грн. 

 
 
5.   Прохання, яке подала  гр.ЛАСЬКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА, наймач 
квартири № 9, що знаходиться  за адресою вул.МОЖАЙСЬКОГО, б.9, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність гр.ЛАСЬКО ВІТАЛІЮ ЕДУАРДОВИЧУ,  чоловіку -  гр.ЛАСЬКО 
НАДІЇ ФЕДОРІВНІ, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: він, 
 ЛАСЬКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА 
 ЛАСЬКО АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається). 
- Квартира складається з однієї кімнати житловою площею 17.70 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 52.70 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 9.49 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.65 грн. 

 
 
6.   Прохання, яке подала гр.ЛЯХОВИЧ НАДІЯ ІВАНІВНА, наймач 
квартири № 31, що знаходиться за адресою вул.8 БЕРЕЗНЯ, б.37, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність їй, та членам її сім'ї. 



Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  ЛЯХОВИЧ РОМАН ПЕТРОВИЧ 
  ЛЯХОВИЧ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з 3-х кімнат житловою площею 45.50 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 69.40 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 12.49 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 0.65 грн. 

 
7.   Прохання, яке подала гр.МАКАРА РАЇСА ВАСИЛІВНА, наймач 
квартири  № 18, що знаходиться за адресою вул.ОДЕСЬКА, б.13, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 5 чол.: вона, 
  МАКАРА ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
  ТЕРНАВСЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА 
  ТЕРНАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 
  ТЕРНАВСЬКИЙ ДМИТРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з 2-х кімнат житловою площею 26.40 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 39.70 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   115.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 7.15 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 13.55 грн. 

 
 
8.   Прохання, яке подав гр.МАКОГІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, наймач 
квартири  № 82, що знаходиться за адресою вул.ЛЕГОЦЬКОГО, б.62, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно у спільну часткову 
власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: він, 
  МАКОГІН СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 
  МАКОГІН ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з 2-х кімнат житловою площею 24.10 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 39.60 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 7.13 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 6.01 грн. 



 
 
9.   Відповідно до п.5 ст.5 Закону України "Про приватизацію державного 
житлового фонду"    прохання,   яке   подав  гр.МАРИНА  МИХАЙЛО  
ІВАНОВИЧ,    наймач квартири № 63, що знаходиться за адресою пр.СВОБОДИ, 
б.45,  задовольнити і передати вказану квартиру згідно пільг безоплатно в 
приватну спільну сумісну власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: він, 
  МАРИНА ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 
  МАРИНА ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 
 
  -  Розмір частки загальної площі  отриманої за рахунок  часткового використання 
житлових чеків гр.Марина Михайлом Івановичем та членами його сім"ї становить 
64.10 кв.м. у трикімнатній квартирі по вул.Ген.Петрова, 26/85  м.Мукачево  при 
нормі, що безоплатно передається 94.00 кв.м.         
(невикористана частка загальної площі, що припадає на одну особу - 7.48 кв.м.) 
-    Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається). 
-    Квартира складається з 2-х кімнат житловою площею 29.70 кв.м. 
-    Загальна площа квартири становить 47.60 кв.м. при розмірі площі, що  
     безоплатно передається  22.44 кв.м. 
-    Відновна вартість квартири на момент приватизації 8.57 грн. 
 
 
10.   Прохання, яке подала гр.МАЦОЛА ОЛЬГА ВСЕВОЛОДІВНА, наймач 
квартири № 32, що знаходиться за адресою пр.СВОБОДИ, б.32, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 3 чол.: вона, 
  МАЦОЛА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА 
  МАЦОЛА САНДРА ОЛЕГІВНА 
 

- Розрахунок площі, що  приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з 3-х кімнат житловою площею 40.60 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 55.70 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   73.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 10.03 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 3.11 грн. 

 
 
11.   Прохання, яке подала гр.ПОДОЛЯНКА ЕРІКА ЙОСИПІВНА, наймач 
квартири  № 18, що знаходиться за адресою вул.8 БЕРЕЗНЯ, б.23, 



задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність їй, та членам її сім'ї. 
Склад сім'ї - 5 чол.: вона, 
  ПОДОЛЯНКА ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ 
  ПОДОЛЯНКА СВІТЛАНА РОМАНІВНА 
  БАЛТОВИЧ ІБОЛЯ КОЛОМАНІВНА 
  БАЛТОВИЧ КРІСТІНА ЙОСИПІВНА 
 

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити  (додається). 
- Квартира складається з 2-х кімнат житловою площею 30.70 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 56.90 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   115.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 10.24 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 10.46 грн. 

 
13.   Прохання, яке подав  гр.ЦАП ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, наймач 
квартири  № 8, що знаходиться за адресою вул.КОТОВСЬКОГО, б.19, 
задовольнити і передати вказану квартиру безоплатно в приватну спільну сумісну 
власність йому, та членам його сім'ї. 
Склад сім'ї - 5 чол.: він, 
  ЦАП НІНА ВІКТОРІВНА 
  ЦАП ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
  ЦЕХМИСТРЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 
  ЦЕХМИСТРЕНКО МАКСИМ ІГОРОВИЧ 
   

- Розрахунок площі, що приватизується безоплатно, затвердити (додається). 
- Квартира складається з 3-х кімнат житловою площею 40.50 кв.м. 
- Загальна площа квартири становить 68.90 кв.м. при розмірі площі, що 

безоплатно передається   115.00 кв.м. 
- Відновна вартість квартири на момент приватизації 12.40 грн. 
- Сума житлових чеків за недостатню площу становить 8.30 грн. 

 
Головуючий на засіданні виконкому, 
секретар ради                                                                                               В.Щадей 


