
  
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про передачу у власність (приватизацію) кімнати № 19 у гуртожитку по 

вулиці Науки, 1б, в с. Гора 

 

Розглянувши заяву гр. Ільченко Ольги Іванівни, враховуючи приписи 

Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», відповідно до статті 8 Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду», п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положення про порядок передачі квартир 

(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, 

затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16.12.2009 № 396, Гірська сільська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати громадянці Ільченко Ользі Іванівні у приватну власність 

кімнату № 19 житловою площею 21,9 кв. м., загальною площею 33,2 кв. м. у 

гуртожитку по вулиці Науки, 1б, в с. Гора Бориспільського району Київської 

області. 

2. Громадянку Ільченко Ольгу Іванівну  вважати такою, що використала 

житлові чеки в повному обсязі. 

3. Затвердити вартість надлишкової загальної площі кімнати, що 

приватизується громадянами (додається). 

4. Суму в розмірі 0,40 грн. за надлишки загальної площі гр. Ільченко Ользі 

Іванівні сплачують на розрахунковий рахунок № 31411544010110 в Місцевий 

бюджет Гірської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Шершень Л.Ф. 

 

с. Гора 

від 29 жовтня 2018 року 

№  1187-63-VІІ 

 

 

Сільський голова                                                                           Р.М. Дмитрів 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Гірської сільської 

ради від 29.10.2018 року 

№ 1187-63-VІІ 

 

 

 

РОЗРАХУНОК  

вартості надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого 

приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що 

приватизується 

1. Загальна площа квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, 

кімнати у комунальній квартирі (П) 33,2 кв.м. 

2. Кількість зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні у 

гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі осіб (М) 1 

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям 

квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній 

квартирі згідно з законом: 

Пб = М х 21 + 10 = 1х21+10 = 31 кв.м. 

4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті: 

Пн = (П - Пб) = 2,2 кв.м. 

5. Вартість надлишкової загальної площі квартири (будинку), жилого 

приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі, що приватизується 

(розмір доплати за надлишкову площу): 

Д = Пн х 0,18 = 0,40 грн. 

 

 

 

Сільський голова                                                                               Р.М. Дмитрів 


