
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ    

 

25 серпня 2020 року                       № 220 
 

Про передачу квартири за адресою:  

смт. Слобожанське, 

вул. Енергетиків буд. *** 

у приватну власність громадянину  

*** 
 

 Розглянувши заяву громадянина *** від 09.07.2019 р. на приватизацію квартири, що 

знаходиться за адресою: смт. Слобожанське, вул. Енергетиків буд. ** кв. **. На виконання 

Рішення Зміївського районного суду Харківської області від 19.05.2020 року справа № 

621/3341/19, яким визнано за гр. *** право на приватизацію житлового приміщення - 

квартири № ** будинку ** по вул. Енергетиків в смт. Слобожанське Зміївського району 

Харківської області та зобов’язано Комсомольську селищну раду оформити передачу 

вищезазначеної квартири в приватну власність *** в порядку приватизації згідно з його 

заявою від 09.07.2019 року, виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Оформити  передачу  квартири № **  будинку **  по  вул. Енергетиків                   

смт. Слобожанське Зміївського району Харківської області (загальною площею 48,3 м2) у 

приватну власність громадянину *** в цілому. 

2. Зобов’язати гр. *** сплатити вартості надлишкової загальної площі  квартири, що 

приватизується згідно розрахунку. (додається)  

3. Громадянину *** звернутися до ТВБВ 10020/0471 філії – ХОУ АТ „Ощадбанк 

України” для здійснення платежів з приватизаційних депозитних рахунків за житловими 

чеками. 

4. КП «Зміївське бюро технічної інвентаризації, землевпорядкування, містобудування 

та архітектури» (директор Воронцов Д.В.) після виконання громадянином *** пунктів 2 та 3 

даного рішення оформити свідоцтво про власність на житло. 

5. *** у місячний термін укласти договори з житлово-комунальними підприємствами на 

послуги з утримання будинків та споруд, прибудинкових територій та інші комунальні 

послуги. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради Яну ХАБАРОВУ. 

 

Комсомольський                                                                                Дмитро ДІХТЯР 

селищний голова                                                             
 

 

 



Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради від 

25 серпня  2020 р. № 220 

 

 

РОЗРАХУНОК 

вартості надлишкової загальної площі  квартири, що приватизується   

смт.Слобожанське, вул. Енергетиків буд. 1а кв. 37 

 

     1. Загальна  площа  (П) 48,3 кв. м.  

 

     2. Кількість  зареєстрованих  у  квартирі осіб (М) 1.  

 

     3. Розмір загальної площі,  що підлягає безоплатній  передачі  

мешканцям згідно з законом:  

 

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

 

     4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті:  

 

                       Пн = (П - Пб) = 48,3 - 31= 17,3 кв. м.  

 

     5. Вартість надлишкової загальної площі, що приватизується (розмір 

доплати за надлишкову площу):  

 

                        Д = Пн х 0,18 = 17,3 кв.м. × 0,18 грн= 3,12 грн.  

 

 

 

 

 Підпис відповідальної за  

 розрахунок особи                            _________________ Яна ХАБАРОВА 

 

 

 

 

  

 
 

 

 


