
Реєстр 

 заяв про виключення жилих приміщень з числа службового жтила 

 

№ п/н 

 

дата  

виведення 

житла зі 

службового 

фонду 

підстава для  

виведення 

житла зі 

службового 

фонду 

рішення МВК, 

дата 

дата 

приватизаці

ї (якщо 

житлове 

приміщення 

було 

приватизова

не) 

підстави для 

приватизації (якщо 

житлове приміщення 

було приватизоване) 

дані про 

житлову 

площу, 

(адресу, 

площу 

житла) 

особу яка 

приватизувала 

житлову площу 

(якщо житлове 

приміщення 

було 

приватизоване) 

вартість 

приватизації 

житла (у разі, 

якщо його не 

приватизован

о  шляхом 

безоплатної 

приватизації) 

                     2017 р.  

1 05.07.2017 05.07.2017  

№ 612 

підстава: п. 6 

Положення про 

порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

10.11.2017 Закон  України 

«Про приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства 

з питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( 

із змінами № 42 від 

02.03.2015 

вул. 

Народицька, 

21 кв. 145 

ж.п. 

42,2 кв.м 

загальна 

площа 

71,44 кв.м 

Шикало 

(Науменко) 

З.М. 

80,80 грн 



2018 

2 04.04.2018 

 

04.04.2018 

№ 355 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

11.07.2018 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного житлового 

фонду», наказ 

Міністерства з питань 

житлово-комунального 

господарства України 

від 16.12.2009 № 396 ( 

із змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. 

І.Франка, 14-

а кв. 5 

24,1 кв.м 

загальна 

площа 

34,4 кв.м. 

Яремчук О.І. 80,80 грн 

3 04.04.2018 

 

04.04.2018 

№ 355 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

 

30.05.2018 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного житлового 

фонду», наказ 

Міністерства з питань 

житлово-комунального 

господарства України 

від 16.12.2009 № 396 ( 

із змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул.І.Гонти, 

2 кв.9 

33,6 кв.м 

загальна 

площа 

45,5 кв.м 

Шведюк М.А. 80,80 грн 



4 20.06.2018 

 

20.06.2018 

№ 765 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

12.03.2019 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного житлового 

фонду», наказ 

Міністерства з питань 

житлово-комунального 

господарства України 

від 16.12.2009 № 396 ( 

із змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. 

Покровська, 

94 кв. 144 

18,51 кв.м 

загальна 

площа 

35,21 кв.м 

Матіяш М.В.* 

(Матіяш П.М. 

Шевчук С.І.) 

80,80 грн 

5 18.07.2018 

 

18.07.2018 

№ 765 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

 

 

14.09.2018 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного житлового 

фонду», наказ 

Міністерства з питань 

житлово-комунального 

господарства України 

від 16.12.2009 № 396 ( 

із змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. 

Рильського, 

5 кв.23 

17,2 кв. м 

загальна 

площа 

28,8 кв.м 

Молочко Й.М. 80,80 грн 



6  18.07.2018 

№ 765 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

20.08.2018 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного житлового 

фонду», наказ 

Міністерства з питань 

житлово-комунального 

господарства України 

від 16.12.2009 № 396 ( 

із змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

пров. 1-

Хлібний, 3 

кв. 2 

18,3 кв.м. 

загальна 

площа 

33,3 кв.м 

Ладнюк М.О. 80,80 грн 

7 01.08.2018 

 

01.08.2018 

№ 797 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

 

 

 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного житлового 

фонду», наказ 

Міністерства з питань 

житлово-комунального 

господарства України 

від 16.12.2009 № 396 ( 

із змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. Вітрука, 

10 кв.212-а 

9,4 кв.м 

загальна 

площа 

15,5 кв.м 

Соколівський 

С.М. 

80,80 грн 



2019 

8 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

14.02.2021 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. Східна, 

69 кв.26 

12,8 кв.м 

загальна 

площа 

18,09 кв.м 

Пількевич 

Ю.М. 

80,80 грн 

9 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

14.02.2021 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

вул. Східна, 

69 кв.27,30 

26,2 кв.м 

загальна 

площа 

37,17 кв.м 

Вигівська В.В. 80,80 грн 



 02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

10 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

10.04.2019 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. Східна, 

70 кв.1-2 

29,7 кв.м 

загальна 

площа 

42,02 кв.м. 

Цибулевська 

В.У. 

80,80 грн 

11 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

- - вул. Східна, 

70 кв.3 

12,2 кв.м 

Кібзюк Л.Я. - 



 

 

 

12 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

- - вул. Східна, 

70 кв. 23,24 

26,7 кв.м 

 

Мельник О.М. - 

13 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

16.04.2019 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

вул. Східна, 

70 кв. 40 

15 кв.м 

загальна 

площа 

20,97 кв.м. 

Скороход Г.Й. 80,80 грн 



02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

14 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

 

22.07.2019 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. Східна, 

70 кв.69 

13,2 кв.м 

загальна 

площа 

19.05 кв.м. 

Форманюк А.І. 80,80 грн 

15 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

03.04.2019 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

вул. Східна, 

73 кв.25 

12,3 кв.м 

загальна 

площа  

17,16 кв.м 

Кравченко О.В. 80,80 грн 



 змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018) 

16 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

 

 

 

28.08.2021 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. Східна, 

73 кв.58 

12,5 кв.м 

загальна 

площа 

16,85 кв.м 

Ковальчук С.О. 

(Рудзей Є.А. 

Рудзей К.Ю. 

Рудзей І.Ю.) 

80,80 грн 

17 06.02.2019 

 

06.02.2019 

№ 105 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

22..04.2019 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

вул. 

Київська, 70 

кв.48 

26,34 кв.м 

загальна  

Іванюк 

(Горецька) П.А. 

80,80 грн 



жилих 

приміщень 

 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

площа 

41,57 

18 01.10.2019 

 

01.10.2019 

№ 1077 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

- - м-н. 

Короленка, 

3-в, кв.1 

18,7 кв.м 

 

Лихоус М.О. -  

19 

 

05.12.2019 

 

05.12.2019 

№ 1326 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

01.07.2020 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

вул. Вітрука, 

57 кв.124 

17,8 кв.м 

загальна 

площа 

35,6 кв.м 

Грищук (В.В.)* 

І.М. 

(Грищук І.М.) 

80,80 грн 



приміщень 

 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

2020 

20 04.03.2020 

 

04.03.2020 

 № 1539 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

12.06.2020 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. 

Київська, 

118 кв.116 

17,71 кв.м 

загальна 

площа 

29,7 кв.м. 

Петрова Н.С. 80,80 грн 

21 04.03.2020 

 

04.03.2020 

 № 1539 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

08.04.2020 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

вул. Східна, 

70 кв.44 

15,4 кв.м 

загальна 

Гайдамака В.С. 80,80 грн 



надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

площа 

17,15 кв.м. 

22 21.12.2020 

№ 1539 

21.12.2020 

 № 1539 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

18.02.2021 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

вул. Східна, 

69 кв.48 

12,6кв.м 

загальна 

площа 

15,4 кв.м. 

Кукса О.В. 80,80 грн - 

23 21.12.2020 

№ 1539 

21.12.2020 

 № 1539 

підстава: п. 6 

24.02.2021 Закон  України «Про 

приватизацію 

державного 

житлового фонду», 

вул. Східна, 

69 кв.50 

11,5 кв.м 

Ченков М.М. 80,80 грн 



Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

наказ Міністерства з 

питань житлово-

комунального 

господарства 

України від 

16.12.2009 № 396 ( із 

змінами № 42 від 

02.03.2015, № 114 від 

10.05.2018 

загальна 

площа 

16,2 кв.м. 

 

2021 

24 02.02.2021 

 

02.02.2021 

№ 585 

підстава: п. 6 

Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

- - вул. 

Покровська,

28 кв.42 

14,4 кв.м 

 

Синякова В.В. - 

25 21.07.2021 

 

21.07.2021 

№ 813 

підстава: п. 6 

- - вул. 

Вокзальна, 

16 кв.44 

Дейсун В.М. - 



Положення 

про порядок 

надання 

службових 

жилих 

приміщень 

 

30,8 кв.м 

        

 

 


