
ВІННИ

19 червня  2019 року    
 
Про  приватизацію житло

 

Відповідно до з
житлового фонду»  та 
жилих приміщень у г
наказом Міністерства з
від 16.12.2009 року №3
самоврядування  в Укр
Тетяни  Петрівни ,  я
Миколайовича,  викона

 

 
1. Безоплатно   переда
видачею  свідоцтва 
Миколайовичу, який 
Вороновиця  вул. Гаг
будинку № 3  по вул. 
66.5 м.кв. житловою пл
Норма  безоплатної пе
відновною вартістю 11
житлових  чеків  на сум
2. Користування прибу
будинкм, в яких розмі
умовах і порядку, перед
3.  Заявникам  зареєстр
вимог діючого законод
4. Контроль за вико
виконкому Мороз Н.А.
 
 
СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВ

УКРАЇНА 

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАД
ІННИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 169 

оку                                                               см

житлового фонду в смт. Вороновиця 

 до закону  України  «Про привати
»  та  «Положення про порядок передачі к
ь у гуртожитках у власність громадян
ства з питань житлово-комунального гос
ку №396,  ч. 1 ст. 52 ч.6 ст.59 Закону  Укр
 в Україні» розглянувши подані  докуме
и ,  яка  діє  по  довіреності  від  Ат
иконавчий комітет селищної ради   

В И Р І Ш И В : 

передати   квартиру  житлового  фонду
цтва   про право  власності гр. Ат

  зареєстрований  та  проживає  
Гагаріна, 24  в приватну  власність 

 вул. Цукрозаводська  смт Вороновиця  
ою площею 31.7 кв.м.  
ної передачі 31 м.кв.  Зазначена кварти

11 грн. 97 коп. (одинадцять  грн. 97 к
на суму  5грн. ( п`ять грн. 58 коп.) 
прибудинковими територіями, які закріп
розміщені приватизовані житлові кварти

, передбаченим Земельним кодексом Укра
реєструвати  право власності на нерухоме
конодавства. 

виконанням даного рішення  покла
з Н.А. 

ОЛОВА                                            О.Г.КО

 

 

  РАДА 
А  ОБЛАСТЬ 

смт Вороновиця  

иватизацію державного 
дачі квартир (будинків), 
мадян»  затвердженим  

го господарства України 
у  України «Про місцеве 
окументи гр. Кириленко  
д  Атаманенка  Бориса  

фонду   у  власність  з  
Атаманенко Борису  
  за  адресою смт 

ність квартиру № 3  в  
   загальною площею  

вартира  передається  з 
н. 97 коп.)   з  наданням  

закріплені за житловим 
вартири, здійснювати в 
 України. 
ухоме майно відповідно 

покласти на секретаря  

.Г.КОВІНЬКО 


