
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  

Про передачу у власність (приватизація) квартири № 10 по вулиці 

Квартальна, 7, в с. Ревне Бориспільського району Київської області 
 

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, розглянувши заяву Бідненко Парасковії Петрівни та 

пакет документів до неї  Гірська сільська рада,  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Передати громадянці Бідненко Парасковії Петрівні у приватну 

власність однокімнатну квартиру № 10 житловою площею 17,6 кв. м., 

загальною площею 31,30 кв.м. по вулиці Квартальна, 7, в с. Ревне 

Бориспільського району Київської області. 

2. Затвердити розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири 

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

квартирі, що приватизується (додається). 

3. Бідненко Парасковії Петрівні суму в розмірі 0,05 грн. за надлишки 

загальної площі сплатити на розрахунковий рахунок № ___ в ___________.. 

4. Органу приватизації при виконавчому комітеті Гірської сільської ради 

видати гр. Бідненко Парасковії Петрівні свідоцтво про право власності.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Шершень Л.Ф. 

 
 

с. Гора 

від                   2022 року 

№  -   - VІІІ    

 

 

Сільський голова                                                                  Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Гірської сільської 

ради 

від _____  № ____ 

 

 

РОЗРАХУНОК 

вартості надлишкової загальної площі квартири № 10, по вулиці 

Квартальна, 7, в с. Ревне Бориспільського району Київської 

області 

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

комунальній квартирі (П)31,3 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 = 1 х 21+10 = 31,00 кв.м. 

4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті: 

Пн = (П - Пб) = 31,3 – 31,00 =0,3 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 = 0,3 х 0,18 = 0,05 грн. 

 Підпис відповідальної 

за розрахунок особи 

 

_________________________ 

 Підпис наймача, що приватизує 

квартиру (будинок), житлове приміщення 

у гуртожитку, кімнату у комунальній квартирі 

 

 

_________________________ 

 


