
ПРОТОКОЛ № 1
засідання постійної комісії із забезпечення 

реалізації житлових прав громадян

16 січня 2015 року М. Нетішин

Голова комісіпСупрунюк О.О.
Заступник голови комісії: Штогрін К.В.
Секретар комісії: Данилюк О.В.
Члени комісії: Бондарень В.І.Дарницька Л.М., Крайчинська Л.І., Склярук В.Л., 
Степанюк З.А., Шпарук Н.П.
Запрошені: Панцюк Т.О. -  начальник юридичного відділу виконавчого комітету 
міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд звернень громадян про передачу у власність займаних жилих . 
приміщень у гуртожитках міста:

1.1. Дмитрука Віктора Васильовича, житлове приміщення № 72, загальною 
площею 18,3 кв.м, житловою площею 13,0 кв.м, що на вул.Набережна, 1;

1.2. Шаповала Петра Михайловича, житлове приміщення № 501, загальною 
площею 21,9 кв.м, житловою площею 18,2 кв.м, що на проси.Курчатова, 1;

1.3. Дмитрука Сергія Петровича, житлове приміщення № 805, загальною 
площею 30,0 кв.м, житловою площею 19,7 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.4. Вербового Миколи Івановича, житлове приміщення № 517, загальною 
площею 30,0 кв.м, житловою площею 19,7 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.5. Яковишиної Світлани Василівни, житлове приміщення № 209, загальною 
площею 24,3 кв.м, житловою площею 19,5 кв.м, що на проси.Незалежності, 12;

1.6. Антонюка Сергія Івановича, житлове приміщення № 109, загальною 
площею 48,1 кв.м, житловою площею 22,4 кв.м, що на проси.Курчатова, 1;

^ 1.7. Глушакова Олексія Олександровича, житлове приміщення № 109,110, 
загальною площею 42,1 кв.м, житловою площею 17,7 кв.м, що на вул.Набережна, 7.

2. Про унесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 
27 листопада 2014 року № 430/2014 «Про передачу у власність громадян, житлових ї 
приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності м.Нетішина».

Супруннж О.О. -  запитав, з якої заяви розпочнемо засідання комісії.
Данилюк О.В. - запропонувала, розпочати засідання комісії з розгляду заяв у 

ході підготовки до засідання не виникли питання, а потім з заяв у яких виникли 
питання.

Супруннж О.О. -  попросив оголосити, по яких зверненнях не виникли 
проблемні питання під час підготовки документів на засідання комісії, а потім 
проблемні заяви.

Данилюк О.В. -  зазначила, що не виникли проблемні питання по зверненнях 
громадян з підпункту 1.1 по підпункт 1.4, а з підпункту 1.5 до підпункту 1.7 є 
проблемні питання.

Супруннж О.О. -  запропонував розглянути та проголосувати за безпроблемні 
звернення громадян пакетом та доручив секретарю комісії коротко доповісти про 
звернення громадян у ході підготовки яких не виникали проблемні питання.



і.

U
СЛУХАЛИ:

Данилюк О.В. - спеціаліста відділу з питань обліку, розподілу та 
приватизації житла виконавчого комітету міської ради про розгляд звернень 
громадян про передачу у власність займаних жилих приміщень у гуртожитках 
міста:

1.1. Дмитрука Віктора Васильовича, жиТлове приміщення № 72, загальною 
площею 18,3 кв.м, житловою площею 13,0 кв.м, що на вул.Набережна, 1;

1.2. Шаповала Петра Михайловича, житлове приміщення № 501, загальною 
площею 21,9 кв.м, житловою площею 18,2 кв.м, що на просп.Курчатова, 1;

1.3. Дмитрука Сергія Петровича, житлове приміщення № 805, загальною 
площею 30,0 кв.м, житловою площею 19,7 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.4. Вербового Миколи Івановича, житлове приміщення № 517, загальною 
площею 30,0 кв.м, житловою площею 19,7 кв.м, що на вул.Варшавська, 9.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  9, проти -  0, утрималось -  0.

ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради передати у власність 

займані житлові приміщення у гуртожитках міста:
1.1.1 Дмитруку Віктору Васильовичу, житлове приміщення № 72, загальною 

площею 18,3 кв.м, житловою площею 13,0 кв.м, що на вул.Набережна, 1;
1.1.2. Шаповалу Петру Михайловичу, житлове приміщення № 501, 

загальною площею 21,9 кв.м, житловою площею 18,2 кв.м, що на просп.Курчатова, 
і;

1.1.3. Дмитруку Сергію Петровичу, житлове приміщення № 805, загальною 
площею 30,0 кв.м, житловою площею 19,7 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.1.4. Вербовому Миколі Івановичи, житлове приміщення № 517, загальною 
площею 30,0 кв.м, житловою площею 19,7 кв.м, що на вул.Варшавська, 9.

1 .2 . \

СЛУХАЛИ:
Данилюк О.В. - спеціаліста відділу з питань обліку, розподілу та 

приватизації житла виконавчого комітету міської ради про розгляд звернення 
Яковишиної Світлани Василівни, щодо передачі у власність займаного житлового 
приміщення № 209, загальною площею 24,3 кв.м, житловою площею 19,5 кв.м, що 
на просп.Незалежності, 12.

Зазначила, що у ході підготовки документів на засідання комісії 
встановлено, що наданий ордер для вселення у кімнату № 209, у гуртожитку, що на 
просп.Незалежності, 12, не відповідає дійсності.

Тобто, громадянка надала ордер на кімнату № 209, що на
просп.Незалежності,12, виданий 1997 роком, '

Г

ВИСТУПИЛИ:
Супрушок 0 .0 . -  поцікавився яким чином це вдалося встановити.



Данилюк О.В. -  повідомила, що під час опрацювання документів замітила, 
що в наданій копії ордера номер кімнати дописаний чорною ручкою.

Штогрін К.В. -  зазначила,

Також були опрацьовані «шахматки» на гуртожиток, що на 
просп.Незалежності,12 і встановлено.

пя ордера, що наданий
Яковишиною С.В. виданий _ і-

Супрушок 0 .0 . -  попросив запросити Яковишину С.В.
Повідомив, Яковишиній С.В., що Ьеред наданих документів виявлений 

підроблений ордер на кімнату. Попросив пояснити, як це сталося і де вона взяла 
його.

Яковишина С.В. -  повідомила, що копію ордера їй надала комендант 
гуртожитку, про те що він підроблений вона не знала.

Штогірн К.В. -  поцікавилась де до отримання кімнати № 209, що на 
просп.Незалежності,12 була зареєстрована Яковишина С.В.

Яковишина С.В. -  відповіла, що до отримання кімнати № 209,

Супрушок 0 .0 . -  зазначив, що відповідно до наданих документів ми 
вимушені відмовити Яковишиній С.В.

Яковишина С.В. -  поцікавилась, куди їй звернутись для отримання дійсного 
ордера на кімнату № 209, що на просп.Нєзалежності,12.

Шиарук Н.ГІ. -  зазначила, що Яковишина С.В. повинна підійти до КП НМР 
«ЖКО» та написати заяву про надання їй справжнього ордер. На підставі даної 
заяви будемо розбиратися куди дівся ордер на кімнату № 209, що на 
проси.Незалежності, 12.

Крайчинська Л.І. -  запропонувала розгляд даного питання відкласти, до 
надання справжнього ордера.

Супрушок 0 .0 . -  дану пропозицію поставив на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ: \
За -  9, проти -  0, утрималось -  0.

ВИРІШИЛИ:
1.2. Відкласти розгляд- звернення Яковишиної Світлани Василівни, про 

передачу у власність житлового приміщення № 209, загальною площею 24,3 кв.м, 
житловою площею 19,5 кв.м, що на проси.Незалежності, 12, до надання 
Яковишиною С.В. копії ордера на кімнату № 209, що на просп.Незалежності,12.

1.3.

СЛУХАЛИ:
Данилюк О.В. - спеціаліста відділу з питань обліку, розподілу та 

приватизації житла виконавчого комітету міської ради про розгляд звернення 
Глушакова Олексія Олександровича, щодо передачі у власність займаного 
житлового приміщення № 109,110, загальною площею 42.1 кв.м, житловою 
площею 17,7 кв.м, що на вул.Набережна, 7.



Зазначила, що під час підготовки документів на засідання комісії були 
встановлені певні розбіжності у розмірі площі, зазначеної у наданих документах.

А саме:

Однак, у технічному паспорті на кімнати № 109,110, що на вул.Набережна,7, 
загальна площа уже становить 42,1 кв.м, а житлова площа -  17,7 кв.м і балкон уже 
зазначений як кухня.

З даних документів видно, що загальна площа збільшилась на 6,1 кв.м, та 
одна житлова кімнати зникла. Документів'про право користуванням площею 6,1 
кв.м не надані.

Окрім цього, . . на
безоплатну передачу громадянам житлових приміщень із державного житлового 
фонду, під час -

ВИСТУПИЛИ:
Супруниж 0 .0 . -  запитав чи до проекту перепланування додано рішення 

про надання дозволу на перепланування даних кімнат.
Данилюк О.В. -  повідомила, що додано і надала проект для ознайомлення 

голові комісії.
Бондарець В.І. -  зазначив, що приєднання балкону до кімнат не суперечить 

будівельним нормам.
Панщок О.Т. -  поцікавилась чи додано рішення про переведення житлових 

кімнат у нежитлові.
Данилюк О.В. -  зазначила, що не надано.
Склярук В.Л. -  внесла пропозицію одну із кімнат, що перепланована у 

кухню, санвузол та ванну перевести у нежитлове приміщення.
Штогрін К.В. -  зазначила, що такий дозвіл може бути наданий у разі, якщо 

виділені кімнати є непридатними для проживання. Окрім того, нагадала, що дане 
приміщення колись займала «швидка допомога», і після їх виселення було 
прийняте рішення виконкому про переведення цих приміщень у житлові кімнати.

Супрушок 0 .0 . -  попросив запросити Глушакова 0 .0 . для отримання 
пояснень з приводу проведених перепланувань.

Глушаков 0 .0 . -  зазначив, що після розподілу приміщень у гуртожитку 
деякі мешканці зробили перепланування з окремими входами у приміщення та 
відгородили місця загального користування. Тому був вимушений також зробити 
дане перепланування.

Керницька Л.М. -  запитала чому Глушаков 0 .0 . не звернувся на 
консультацію до виконавчого комітету з питань законності даного перепланування.

Супрушок 0 .0 . -  поцікавився чи може виконком довиділити дану площу 
Глушакову 0 .0 .

Штогрін К.В. -  зазначила, - ____ _______
, ' передачі

громадянам житлових приміщень із державного житлового фонду, і на сьогодні
....  "• ’ , гуртожитку, забезпечена житлом у

межах норми.



щ

Бондарень В.І. -  звернув увагу, що Глушаков 0 .0 . може розробити проект 
перепланування в межах наданих кімнат, шляхом поділу однієї кімнати на чотири 
кімнати.

Степанюк З.А. - зазначила, що Глушаков 0 .0 . площу загального 
користування та балкон може узаконити після приватизації кімнат, що були йому 
виділені.

Супрушок 0 .0 . -  звернувся до Глушакова О.О., що комісія на даний час 
вимушена відмовити, у зв’язку з тим, що дружина повністю використала своє 
право на безоплатну допомогу. Питання прйведення у відповідність до вимог 
законодавства перепланування приміщення рекомендував вирішити у робочому 
режимі.

Супрушок 0 .0 . -  поставив на голосування пропозицію відмовити у наданні 
дозволу на приватизацію житлового приміщення № 109, 110, що на вул.Набережна. 
7, у зв’язку з використанням права на безоплатну приватизацію житла у межах 
номінальної вартості житлового чека одним із членів сім’ї, відповідно до поданої 
заяви.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  9, проти -  0, утрималось -  0.

ВИРІШИЛИ:
1.3. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради відмовити Глушакова 

Олесія Олександровича, у передачі у власність житлового приміщення № 109,110, 
загальною площею 42,1 кв.м, житловою площею 17,7 кв.м, що на вул.Набережна, 7, 
у зв’язку з використанням права на безоплатну приватизацію житла у межах 
номінальної вартості житлового чека одним із членів сім’ї.

1.4.

СЛУХАЛИ:
Данилюк О.В. - спеціаліста відділу з питань обліку, розподілу та 

приватизації житла виконавчого комітету міської ради про розгляд звернення 
Антонюка Сергія Івановича, щодо передачі у власність займаного житлового 
приміщення № 109, загальною площею 48,1 кв.м, житловою площею 22,4 кв.м, що 
на просп.Курчатова, 1.

Зазначила, що під час підготовки документів на засідання комісії були 
встановлені певні розбіжності у розмірі площі, зазначеної у наданих документах. 
Антонюку С.І. у 2008 році був виданий ордер на площу 21,95 кв.м. 
Однак, у наданому технічному паспорті на приміщення № 109, що на 
просп.Курчатова,!, площа становить 48,1 кв.м.

З даних документів видно, що площа збільшилась на 26,15 кв.м. Документів 
про право користуванням площею 26,15 кв.м не надані.

ВИСТУПИЛИ:
Супрушок 0 .0 . -  запитав чи надавалось Антонюком С.І. рішення про 

перепланування даного приміщення і проект перепланування.
Данилюк О.В. -  зазначила, що Антонюк С.І. надавчрішення виконкому про 

надання дозволу КП НМР «ЖКО» на перепланування приміщення № 109, що на 
просп.Курчатова, 1, з облаштуванням входу та проект перепланування даного 
приміщення площею 45,67 кв.м.



Супрунюк 0 .0 . -  запитан, чи маємо ми право передати приміщення площею
48,1 кв.м сім»ї Антонюка С.І.

Панцюк Т.О. -  відповіла, що виконком має право передати у приватну 
власність лише 21,95 кв.м.. з питання отримання у приватну власність площі 26.15 
кв. сім»ї Антонюка С.І. нехай звертається у суд. Однак це не вирішить проблеми, 
бо у суду не буде підстав визнати за ними право користування цією площею, і вони 
знову звернуться до виконкому, і ми вимушені будемо розглядати знову це 
питання. Але такі випадки не поодинокі, тому необхідно розробити один механізм 
для вирішення таких питань.

Супрунюк 0 .0 . -  уточнив, яким чином дана сімя може доотримати 26,1
кв.м.

Данилюк О.В. -  зазначила, що ___ _

житлом в межах норми.
Крайчинська Л.І. - зазначила, що звернення до суду може посприяти 

корупції. Що громадяни будуть захоплювати площу і звертатись до суду де судді за 
хабар будуть узаконюватимуть дані захоплення. Тому нам потрібно вирішити дані 
питання рішеннями виконкому.

Керницька Л.М. -  зазначила, що звернувшись до суду громадяни можуть 
довести, що вони мають право на володіння всією площею, що ордер був виданий 
лише на житлове приміщення а інша площа то є допоміжні приміщення. Тому 
балансоутримувач зробив таке перепланування і надав його у користування.

Штогрін К.В. -  зазначила, що на сьогодні відсутній будь-який документ про 
надання в користування цієї площі для сім»ї Антонюка С.І.

Суирунюк 0 .0 . -  зазначив, що дані перепланування не поодинокі, тому - 
дійсно потрібно розробити один механізм для всіх.

Керницька Л.М. -  зазначила, що приватизація гуртожитків у місті 
розпочалась та проходить не правильно.

Штогрін К.В. -  звернула увагу, що коли розпочалась приватизація 
гуртожитків, то такі проблеми виникли не лише у нашому місті, а по всій Україні, 
тому у багатьох містах виконавчими комітетами для врегулювання цих питань 
прийняті відповідні рішення про порядок перепланування житлових і нежитлових 
приміщень у житлових будинках, у тому числі і раніше проведених.

Супрушок 0 .0 . -  поцікавився чи розроблений такий порядок нашим 
виконкомом.

Штогрін К.В. -  зазначила, що наскільки відомо то ні, але з даного питання у 
2013 році з ініціативи відділу з питань обліку, розподілу та приватизації житла, 
скликалась нарада, на якій обговорювались питання щодо перепланувань у 
гуртожитках. За результатами цієї наради КП НМР «ЖКО» та управлінню 
містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради було надано 
доручення розробити та подати на затвердження виконавчим комітетом міської 
ради порядок перепланування житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках, 
що перебувають у комунальній власності.

Супрнуюк 0 .0 . -  наголосив, що питання стоїть не лише про узаконення 
перепланування, а й питання розподілу таких приміщень громадянам. 
Поставив на голосування пропозицію відмовити у наданні дозволу на 
приватизацію житлового приміщення № 109, що на просп.Курчатова, 1, у зв’язку з
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111 ненаданням документів, що підтверджують законність користування площею 

понад ордер.
Окрім того, управлінню містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради спільно з юридичним відділом виконавчого комітету міської 
ради, відділом з питань обліку розподілу та приватизації житла виконавчого 
комітету міської ради та КП НМР «ЖКО» протягом місяця розробити та подати па 
затвердження виконавчим комітетом міської ради порядок перепланування 
житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках, що перебувають у 
комунальній власності.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  9, проти -  0, утрималось 0.
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ВИРІШИЛИ:
1.4.1. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради відмовити 

Антонюку Сергію Івановичу, у передачі у власність житлового приміщення № 109, 
загальною площею 48,1 кв.м, житловою площею 22,4 кв.м, що на просп.Курчатова, 
1. у зв’язку з наданням неповного переліку документів, зазначених в інформаційній 
картці для отримання означеної адміністративної послуги, а саме документів, що 
підтверджують законність користування площею 26,1 кв.м.

1.4.2. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету 
міської ради спільно з юридичним відділом виконавчого комітету міської ради, 
відділом з питань обліку розподілу та приватизації житла виконавчого комітету 
міської ради та КП НМР «ЖКО», протягом місяця, розробити та подати на 
затвердження виконавчим комітетом міської ради порядок перепланування 
житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках, що перебувають у 
комунальній власності міста.
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СЛУХАЛИ:
Данилюк О.В. - спеціаліста відділу з питань обліку, розподілу та 

приватизації житла виконавчого комітету міської ради про унесення змін до 
рішення виконавчого комітету міської ради від 27 листопада 2014 року № 430/2014 
«Про передачу у власність громадян, житлових приміщень у гуртожитках, що 
належать до комунальної власності м.Нетішина», а саме: у підпункті 2.1 пункту 2 
слова та числа « житловою площею 11,8 кв.м, загальною площею 14,1 кв.м. » 
замінити на « житловою площею 11,5 кв.м, загальною площею 13,7 кв.м. », у 
зв»язку з тим, що під час виготовлення технічної документації було допущено 
помилку у розмірі площі.

ГОЛОСУВАЛИ:
За -  9, проти -  0, утрималось -  0.

ВИРІШИЛИ: •
2. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради унести до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 27 листопада 2014 року № 430/2014 «Про 
передачу у власність громадян, житлових приміщень у гуртожитках, що належать 
до комунальної власності м.Нетішина» такі зміни:



- у підпункті 2.1 пункту 2 слова та числа «житловою площею 11,8 кв.м, 
загальною площею 14,1 кв.м.» замінити на «житловою площею 11,5 кв.м, 
загальною площею 13,7 кв.м.».

Голова комісії 

Секретар комісії

О.О.Супрунюк

О.В.Данилюк

\
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ПРОТОКОЛ № 2

засідання постійної комісії із забезпечення 
реалізації житлових прав громадян
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12 лютого 2015 року м. Нетішин

Голова комісії: Супрушок О.О.
Заступник голови комісії: Штогрін К.В.
Секретар комісії: Данилюк О.В.
Члени комісії: Бондарень В.І., Керницька Л.М., Крайчинська Л.І., Степанюк З.Л., 
Шпарук Н.П.
Запрошені: Карназей А.І. -  начальник відділу з питань опіки та піклування 
виконавчого комітету міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд звернень громадян про передачу у власність займаних жилих 
приміщень у гуртожитках міста:

1.1. Стаканчук Валентини Леонідівни, житлове приміщення № 228, загальною 
площею 16,2 кв.м, житловою площею 11,5 кв.м, що на вул.Набережна, 3;

1.2. Сімчука Сергія Олександровича, житлове приміщення № 417, загальною 
площею 17,4 кв.м, житловою площею 12,7 кв.м, що на вул.Набережна, 3;

1.3. Прокішжжа Василя Васильовича, житлове приміщення № 525,526, 
загальною площею 43,0 кв.м, житловою площею 30,4 кв.м, що на вул. Набережна, 3;

1.4. Мартинюка Сергія Степановича, житлове приміщення № 40, загальною 
площею 25,0 кв.м, житловою площею 17,8 кв.м, що па вул.Набережна, 5;

1.5. Безсонова Олексія Жановича, житлове приміщення № 115, загальною 
площею 16,2 кв.м, житловою площею 11,5 кв.м, що на вул.Набережна, 5;

1.6. Никитюка Вадима Петровича, житлове приміщення № 126, загальною 
площею 19,1 кв.м, житловою площею 12,9 кв.м, що на вул.Набережна, 5;

1.7. Кухарчука Олександра Кузьмовича, житлове приміщення № 421,422, 
загальною площею 47,6 кв.м, житловою площею 31,4 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.8. Козловської Юлії Олегівни, житлове приміщення № 618, загальною 
площею 17,7 кв.м, житловою площею 11,6 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.9. Бережної Анни Сергіївни, житлове приміщення № 904, загальною площею 
17,7 кв.м, житловою площею 11,6 кв.м, що на вул.Варшавська, 9.

1.10. Ільчука Михайла Йосиповича, житлове приміщення № 318, загальною 
площею 1.3,8 кв.м, житловою площею 11,6 кв.м, що на просп.Незалежності, 18;

1.11. Черненької Галини Іванівни, житлове приміщення № 55,56, загальною 
площею .37,5 кв.м, житловою площею 30,6 кв.м, що на просп.Незалежності, 12;

1.12. Яковишиної Світлани Василівни, житлове приміщення № 209, загальною 
площею 24,3 кв.м, житловою площею 19,5 кв.м, що на просп.Незалежності, 12;

1.13. Сгарикова Руелана Валентиновича, житлове приміщення № .329, 
загальною площею 16,3 кв.м, житловою площею 11,5 кв.м, що на вул.Набережна, 3;

1.14. Довгого Володимира Олександровича, житлове приміщення № 518, 
загальною площею 18,8 кв.м, житловою площею 12,9 кв.м, що на вул .Набережна, 3;

1.15. Кравчука Олександра Олександровича, житлове приміщення № 903, 
загальною площею 30,1 кв.м, житловою площею 19,7 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.16. Салати Оксани Анатоліївни, житлове приміщення № 156, загальною 
площею 24,8 кв.м, житловою площею 19,9 кв.м, що на иросгі.Незалежності, 12;



1.17. Бойка Олександра Петровича, житлове приміщення № 143, загальною 
площею 25,3 кв.м, житловою площею 17,9 кв.м, що на вул.Набережна, 5;

1.18. Лукашук Олени Іванівни, житлове приміщення № 129, загальною площею
24,1 кв.м, житловою площею 19,4 кв.м, що на проси.Незалежності, 12.

2. Про розгляд звернення Симонець Володимира Анатолійовича.

Дапилюк О.В. - запропонувала спочатку розглянути заяви у ході підготовки 
яких на засідання комісії не виникли проблемні питання.

Супрунюк 0 .0 . -  попросив зачитати згідно “з порядком денним звернення з 
яких не виникли проблемні питання під час підготовки документів на засідання 
комісії.

Дппилюїс О.В. - зазначила, що не виникли проблемні питання по зверненнях 
громадян з підпункту 1.1 до підпункту 1.12., а з підпункту 1.13. до підпункту 1.18. є 
проблемні питання.

Супрупіок 0 .0 . -  запропонував проголосувати за питання порядку денного з 
підпункту 1.1. до підпункту 1.12. пакетом та доручив секретарю комісії коротко 
доповісти про зазначені звернення громадян.

Дапилюк О.В. - спеціаліста відділу з питань обліку, розподілу та приватизації 
житла виконавчого комітету міської ради про розгляд звернень громадян про 
передачу у власність займаних жилих приміщень у гуртожитках міста:

1.1. Сгаканчук Валентини Леонідівни, житлове приміщення № 228, загальною 
площею 16,2 кв.м, житловою площею 1 1,5 кв.м, що на вул.Набережна, 3;

1.2. Сімчука Сергія Олександровича, житлове приміщення № 417, загальною 
площею 17.4 кв.м, житловою площею 12,7 кв.м, що на вул.Набережна, 3;

1.3. ї1рокіп»юка Василя Васильовича, житлове приміщення № 525,526, 
Загальною площею 43,0 кв.м, житловою площею 30,4 кв.м, що на вул. Набережна, 3;

1.4. Мартинюка Сергія Степановича, житлове приміщення № 40, загальною 
площею 25.0 кв.м, житловою площею 17,8 кв.м, що на вул.Набережна, 5;

1.5. Безсонова Олексія Жановича, житлове приміщення № 115, загальною 
площею 16,2 кв.м, житловою площею 11,5 кв.м, що на вул.Набережна, 5;

1.6. Никитюка Вадима Петровича, житлове приміщення № 126, загальною 
площею 19,1 кв.м, житловою площею 12,9 кв.м, що па вул.Набережна, 5;

1.7. Кухарчука Олександра Кузьмовича, житлове приміщення № 421.422, 
загальною площею 47,6 кв.м, житловою площею 3 1,4 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1. 8 . Козловської Юлії Олегівни, житлове приміщення № 618, загальною 
площею 17,7 кв.м, житловою площею 1 1,6 кв.м, що на вул.Варшавська, 9;

1.9. Бережної Анни Сергіївни, житлове приміщення № 904, загальною площею 
17,7 кв.м, житловою площею 11,6 кв.м, що на вул.Варшавська, 9.

1. 10. Ільчука Михайла Йосиповича, житлове приміщення № 318, загальною 
площею 13,8 кв.м, житловою площею 11,6 кв.м, що на просп.Незалежності, 18;

1.11. Чорненької Галини Іванівни, житлове приміщення № 55,56, загальною 
площею 37.5 кв.м, житловою площею 30,6 кв.м, що на просп.Незалежності, 12;

1.12. Яковишиної Світлани Василівни, житлове приміщення № 209, загальною 
площею 24,3 кв.м, житловою площею 19,5 кв.м, що на просшНезалежності, 12.


