
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РlШЕllliЯ 

Про приватизацію житлових приміщень 

гуртожитків 
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Розглянувши заяви наймачів щодо оформлення передачі в приватну власність житлових 

приміщень в гуртожитках, керуючись Законами України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Наказом міністерства з питань житлово -
комунального господарства України від 16.12.2009 Х!! 396 «Про затвердження Положення 
про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність 

громадян», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, після розгляду матеріалів із зазначеного питання міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Задовольнити прохання наймачів щодо приватизації житлових приміщень гуртожитків, 
в яких вони мешкають і передати вказані житлові приміщення в приватну власність 

мешканцям згідно з додатком. 

2. Фірмі «Дім» виготовити документи по оформленню права власності на житло та видати 
приватизаційні платіжні доручення на одержання житлових чеків належних мешканцям на 

житлові приміщення у гуртожитку. 

3. Комунальному підприємству «Служба замовника» укласти договір з мешканцями 

житлових приміщень на їх участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Андрєєва в.о. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 



до рішення Броварської 

міської ради 
вІД N.o __ _ 

Перелік наймачів, яким передаються в приватну власність 

ЖИТЛОВІ ПРИМІщення в гуртожитку по вул. иївсьюй, -. . К . 298 А 
N!! Прізвище, Номе Площа Площа Кільк Вид Сума за Сума 

піп ім'я, Р. загальна житлов ість власн надлиш житлових 

по- кімна кв.м а зареє ості ки чеків, що 

батькові ти КВ.м стро- загаль підлягає 

наймача (блок ваних ної видачі 

у) мешк площі, мешкан-

ан- грн. цям, грн. 

ців, 

чол 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Яницька 18 11,9 11,9 2 спіль - 7,22 

Світлана на 

Михайлів частк 

на ова 

2. Назімова 60 12,3 12,3 2 спіль - 7,15 
Ірина на 

Антонівна частк . 
ова 

3. Донченко 168 12,0 12,0 1 прива - 0,56 
Яна тна 

Олегівна 

4. Колесник 84 11,8 11,8 3 спіль - 11,02 
Євген на 

Михайло частк 

вич ова 

5. Вербовсь 314 9,1 9,1 1 прива - 3,94 
ка тна 

Світлана 

Петрівна 

6. Берегій 284 15,4 15,4 1 прива 2,25 -
Валентин тна 

Вікторо 

вич 

7. Горнічний 218 11,9 11,9 2 спіль - 7,22 
Петро на 

Володими частк 

рович ова 

8. Чернягова 274 16,0 16,0 2 спіль - 1,76 
Надія на 

Михайлів частк 

на ова 
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Перелік наймачів, яким передаються в приватну власність 

житлові приміщення в гуртожитку по вул. Кутузова ,10 

2 3 4 5 6 7 8 
Макаре 31,32 31,2 31,2 1 прива 0,04 
нко тна 

Віктор 

Іванови 

ч 

Перелік наймачів, яким передаються в приватну власність 

житлові приміщення в гуртожитку по вул. Короленка, 65 

Петрушенко 21 12,8 12,8 2 спільна -
Людмила часткова 

Іванівна 

Смальчук 66 17,2 17,2 3 спільна -
Людмила часткова 

Анатоліївна 

Лисенко Олена 71 17,2 17,2 3 спільна -
Іванівна часткова 

Міський голова І.В.Сапожко 

9 
-

7,06 

10,04 

10,04 


