
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ    

 
18 травня 2021 року                                     № 173 

 

 

 

Про передачу квартири за адресою: 

смт. Слобожанське, вул. Лермонтова 

будинок 32 квартира 4 у приватну  

власність  громадянину: **********. 

 

 

 

Керуючись ст.30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням 

про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність 

громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 16.12.2009 року № 396, п.б ч.1 постанови КМУ від 11.07.1992 

року №391 « Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду 

УРСР з питання надання житлових приміщень у будинках радгоспів», на підставі заяви  

громадянина ******** від 19.04.2021 р.  на приватизацію квартири, що знаходиться за 

адресою: смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, буд.***,кв.*** 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати квартиру  по вул. Лермонтова, буд.***, кв.***, смт. Слобожанське такою, що 

втратила статус службового житла. 

2. Прохання наймача ******* щодо приватизації квартири, в якій він проживає, що 

знаходиться за адресою: смт. Слобожанське, вул.Лермонтова будинок ***, квартира ***, 

задовольнити і передати вказану квартиру (загальною площею 58,6 м2) у приватну 

власність  в цілому 

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

приватизується згідно розрахунку. (додається)  

4. Заявнику громадянину ******. звернутися до ТВБВ 10020/0471 філії – ХОУ АТ 

„Ощадбанк України” для здійснення платежів з приватизаційних депозитних рахунків за 

житловими чеками. 

5. КП «Зміївське бюро технічної інвентаризації, землевпорядкування, містобудування та 

архітектури» (директор Воронцов Д.В.) після виконання громадянином *******.. пункту 

2 та 3 даного рішення оформити свідоцтво про власність на житло. 



6. Заявнику громадянину ******. у місячний термін укласти договори з житлово-

комунальними підприємствами на послуги з утримання будинків та споруд, 

прибудинкових територій та інші комунальні послуги. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника ЖКГ, благоустрою, 

транспорту, містобудування та архітектури Слобожанської селищної ради Володимира 

ЮНОШЕВА 

 

 

Слобожанський                                                                               

селищний голова                                                                                                   Дмитро ДІХТЯР 


