
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXVI СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
№ 571/26-2020                                                  

від 20 лютого 2020 року                                                                м. Заставна 

 

Про передачу у приватну власність житла 

(приватизація кімнат у гуртожитку)  

по вул. Чорновола, 2/14-15 

Конету Ігорю Ярославовичу 

 

 

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного житлового 

фонду» із змінами від 22.05.2018 року, Наказом Міністерства житлово-

комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 «Про 

затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків», Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву громадянина 

Конета Ігоря Ярославовича, який  проживає у кімнатах  № 14-15  по вул. 

Чорновола № 2, згідно поповерхового  плану на будівлю літ «А» по вул. 

Чорновола, 2 в м. Заставна та розрахунку загальної площі, що підлягає 

безоплатній передачі, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прохання наймача Конета Ігоря Ярославовича щодо приватизації 

кімнат у гуртожитку, в яких він мешкає зі своїм сином Конетом Сергієм 

Ігоровичем, задовольнити і передати безоплатно кімнати № 14-15 з 

допоміжними приміщеннями (приміщення загального користування) 

гуртожитку в будинку № 2 по вулиці Чорновола в м. Заставна у спільну 

часткову власність. 

2. Розрахунок площі, що підлягає безоплатній передачі наймачеві кімнат 

№ 14-15 в будинку № 2 по вулиці Чорновола в  м. Заставна, наданий 



 

Заставнівським районним БТІ за № 340 від 16.12.2019 року, затвердити 

(розрахунок додається). 

3. На підставі цього рішення видати на ім’я Конета Ігоря Ярославовича та 

Конета Сергія Ігоровича (син) свідоцтво про право власності на кімнати  

гуртожитку № 14-15 в будинку № 2 по вулиці Чорновола в м. Заставна, 

загальною площею кімнат 47,20 кв.м, в тому числі житловою площею 31, 90 

кв.м, що становить 2/100 ідеальної частки на кожного. 

4. Зобов’язати наймача Конета Ігоря Ярославовича здійснити державну 

реєстрацію права власності на кімнати гуртожитку № 14-15 в будинку № 2 по 

вулиці Чорновола в м. Заставна, загальною площею кімнат 47,20 кв.м, в тому 

числі житловою площею 31, 90 кв.м, згідно чинного законодавства. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


