
 

 
       МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
                                         м. Мукачево     №  
 
Про приватизацію квартир /будинків/ та видачу свідоцтв про право власності 

 

        Розглянувши заяви квартиронаймачів, відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі 
виконавчим комітетом Мукачівської міської ради квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Мукачева у власність громадян, затвердженого рішенням 39 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 26.04.2018 №1009, керуючись 
ст.40, ч.1. ст. 52, ч. 6. ст. 59, ч.5. ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
в и р і ш и в :  

1. Дозволити приватизувати: 

1). Квартиру №  ****по вулиці****, будинок **** (ID вулиці ****) в спільну 
часткову власність **** - ¼ ч. -12,50 кв.м.-2 грн.19 коп., **** (дружина) - ¼ ч. -
12,50 кв.м .- 2 грн.19 коп., **** (син) - ¼ ч. -12,50 кв.м. - 2 грн.19 коп., **** 
(внучка) - ¼ ч. -12,50 кв.м.- 2 грн.19 коп.,  що в ній проживають складом сім’ї 4 
чоловік. Квартира складається з 3-х кімнат, загальною площею 50,00 кв. м. Сума 
житлових чеків, яка підлягає видачі становить  7 грн. 70 коп. Відновна вартість  
квартири 8 грн. 75 коп.  

 
2). Квартиру № ****по вулиці ****, будинок **** (ID вулиці ****) в спільну 

сумісну власність ****, **** (дружина), **** (донька), що в ній проживають 
складом сім’ї 3 чоловік. Квартира складається з двох кімнат, загальною площею 
51,00 кв. м. Сума житлових чеків, яка підлягає видачі  становить 3 грн. 85 коп.  
Відновна вартість квартири 8 грн. 93 коп. 

 
3). Квартиру №****по вулиці ****, будинок **** (ID вулиці ****) в спільну 

часткову власність ****- 1/3 ч. -16,73 кв.м.-1 грн.33 коп., ****і(донька) – 1/3 ч. -
16,73 кв.м .- 1 грн.33 коп., **** (син) – 1/3 ч. -16,73 кв.м. - 1 грн.33 коп., що в ній 
проживають складом сім’ї 3 чоловік. Квартира складається з 2-х кімнат, 
загальною площею 50,20 кв. м. Сума житлових чеків, яка підлягає видачі 
становить  3 грн. 99 коп. Відновна вартість квартири 8 грн. 79 коп.  

 
4). Квартиру № **** по вулиці ****, будинок **** (ID вулиці ****) у 

приватну  власність ****, що в ній проживає складом сім’ї 1 чоловік. Квартира 
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складається з двох кімнат, загальною площею 55,40 кв. м. Розмір доплати за 
надлишкову площу 24,40 кв.м. складає  4 грн. 39 коп.  Відновна вартість квартири 
9 грн. 70 коп. 

5). Квартиру №****по вулиці ****, будинок **** (ID вулиці ****) в спільну 
сумісну власність  ****, **** (донька), **** (внук), що в ній проживають 
складом сім’ї 3 чоловік. Квартира складається з трьох кімнат, загальною площею 
68,11 кв. м. Сума житлових чеків, яка підлягає видачі  становить 0 грн. 86 коп.  
Відновна вартість квартири 11 грн. 92 коп. 

 
6). Квартиру № **** по вулиці ****, будинок **** (ID вулиці ****) в 

спільну часткову власність ****- 1/6 ч. -10,08 кв.м.-1 грн. 77 коп., **** (донька) 
– 1/6 ч. -10,08 кв.м.-1 грн. 77 коп., **** (син) – 1/6 ч. -10,08 кв.м.-1 грн. 77 коп., 
**** (донька) - 1/6 ч. -10,08 кв.м.-1 грн. 77 коп.,  **** (внук) - 1/6 ч. -10,08 кв.м.-
1 грн. 77 коп., **** (внучка) - 1/6 ч. -10,08 кв.м.-1 грн. 77 коп.,  що в ній 
проживають складом сім’ї 6 чоловік. Квартира складається з 2-х кімнат, 
загальною площею 60,50 кв. м. Сума житлових чеків, яка підлягає видачі 
становить  13 грн. 21 коп. Відновна вартість квартири 10 грн. 60 коп.  
 

7).  Квартиру № **** по вулиці ****, будинок **** (ID вулиці **** ) в 
спільну сумісну власність  ****, **** (дружина), **** (донька), **** (донька), 
**** (донька), що в ній проживають складом сім’ї 5 чоловік. Квартира 
складається з трьох кімнат, загальною площею 63,50 кв. м. Сума житлових чеків, 
яка підлягає видачі  становить 9 грн. 01 коп.  Відновна вартість квартири 11 грн. 
11 коп. 
 
2. Громадянам  ****,****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, 
****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** провести 
реєстрацію документів у встановленому порядку за власний рахунок. 
 

3. Затвердити розрахунок площ та сум житлових чеків, які підлягають 
видачі. 

4. Доплату за надлишки загальної площі квартири перерахувати на р/р 
UA558999980314080544000007383, код класифікації доходів бюджету 24060300, 
отримувач Мукачівська ГУК/ТГ м. Мукачево/24060300, код отримувача 
37975895, банк отримувача казначейство України (ЕАП), код банку (МФО) 
899998. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління  міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 
 
 

Міський  голова                                                                              Андрій  БАЛОГА 


