
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
/ПРОЄКТ/ 

 

від 23 липня 2021 року м. Бережани №16 

 

Про приватизацію квартири № 2 по 

вул. Депутатська, 13 в м. Бережани 
 

Розглянувши заяву гр. Кіндрат Степана Васильовича та додані документи 

на приватизацію квартири за адресою вул. Депутатська, 13, кв. 2 в м. Бережани, 

яка використовується нею та членами її сім’ї на умовах найму, на підставі Закону 

України «Про приватизацію державного житлового фонду», Наказу 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

16.12.2009 р. № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі 

квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», 

«Положення про орган приватизації житлового фонду (в тому числі 

гуртожитків), щодо об’єктів, які перебувають на балансі та у власності 

територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники та Рай», затвердженого 

рішенням виконавчого комітету від 11.10.2018 року № 690, ст. ст. 30, 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
1. Прохання наймача гр. Кіндрат Степана Васильовича, щодо приватизації 

квартири за адресою вул. Депутатська, 13 кв. 2 м. Бережани, задовольнити і 

передати вказану квартиру у спільну часткову власність по 1/2 частці: гр. 

Краснікові Валентині Степанівні та гр. Кіндрат Степану Васильовичу.  

2. Затвердити розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири, що 

приватизується (додається). 

3. Комісії з прийняття та розгляду заяв про передачу квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах у 

власність громадян оформити свідоцтво про право власності та 

зареєструвати у книзі реєстрації квартир (будинків), жилих приміщень у 

гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на 

праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Валерія Бабича 



 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК   



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради 

від 23 липня 2021 року №220 

 

РОЗРАХУНОК  

вартості надлишкової загальної площі квартири, що 

приватизується 
 

1. Загальна площа квартири (П) 100,6 кв.м. 

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

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям квартири згідно 

з законом: 

Пб = М х 21 + 10 = 2 х 21 + 10 = 52 кв.м. 

4. Розмір надлишків площі, що підлягає оплаті: 

Пн = (П - Пб)=100,6 - 52= 48,6 кв.м. 

5. Вартість надлишкової загальної площі квартири, що приватизується (розмір доплати за 

надлишкову площу): 

Д = Пн х 0,18 = 48,6 х 0,18 = 8,748 

 

 

 

Начальник відділу житлово – комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

міської ради                                                            _____________        Зіновій ХАЛУПНИК 
                                                                                              (підпис) 

 

Наймачі, що приватизують 

квартиру                                                                ______________       Валентина Красніков 
                                  (підпис)                                

 

                                                                                    ______________     Степан Кіндрат 
                                  (підпис)                                                                                                

                                                                 

 


