
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

19.08.2022 № 287 
 

Про безоплатну передачу квартири  № * за адресою: вул. **, *, с. ** 

Лубенського району у спільну часткову власність громадян Носенко Л.Г., Баса 

Ю.І., Побережної А.Д. та Носенка Д.С. 

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись Законом України „Про приватизацію державного 

житлового фонду“, Житловим кодексом України, Положенням про порядок 

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

громадян, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 16.12.2009 № 396, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29 січня 2010 року за № 109/17404 (зі змінами), на підставі 

поданих документів виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Передати безоплатно квартиру № * за адресою: вулиця **, *, с. ** 

Лубенського району, у спільну часткову власність громадян (мешканців 

квартири), передбачивши розподіл часток власності між членами сім’ї у 

наступному співвідношенні: 

Носенко Л.Г. – 1/4 (уповноважений власник квартири); 

Бас Ю.І. – 1/4; 

Побережна А.Д. – 1/4; 

Носенко Д.С. - 1/4. 

2. Видати свідоцтво про право власності на житло (на квартиру № * за 

адресою: вулиця **, *, с. ** Лубенського району, на ім’я громадян Носенко 

Л.Г., Баса Ю.І., Побережної А.Д. та Носенка Д.С. в органі приватизації житла 

виконкому Пирятинської міської ради. 

3. Рекомендувати комунальному підприємству „Лубенське міжрайонне 

бюро технічної інвентаризації“ (Кисляк Д.С.): 

1) зробити розрахунок суми житлових чеків, які мають отримати 

громадяни у ході приватизації житла; 

2) виготовити технічний паспорт на вищезазначену квартиру. 

4. Рекомендувати співвласникам квартири Носенко Л.Г., Басу Ю.І., 

Побережній А.Д. та Носенку Д.С. провести в установленому порядку державну 

реєстрацію нерухомого майна за адресою: вулиця **, *, кв. *, с. ** Лубенського 



району. 

5. Рекомендувати Пирятинському ТВБВ 10016/079 філії - Полтавського 

обласного управління АТ „Ощадбанк“ списати з громадян Носенко Л.Г.,        

Баса Ю. І., Побережної А. Д. та Носенка Д. С. житлові чеки, використані ними 

під час приватизації житла. 

6. Зобов’язати комунальне підприємство „Каштан“ (Бровар Г.Д.) після 

виготовлення громадянами Носенко Л. Г., Басом Ю. І., Побережною А. Д. та 

Носенком Д. С. правовстановлюючого документу на житло і здійснення ними 

реєстрації нерухомого майна зняти квартиру № * за адресою: вулиця **, *, с. ** 

Лубенського району, з балансу підприємства. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

Міський голова                                                         Андрій СІМОНОВ  


