Проект рішення
Від 09.07.2021

№135

Про оформлення права власності
на житлове приміщення за громадянкою
Рисей М.Б. м. Бурштин
Розглянувши подання комісії по приватизації державного житлового фонду про
оформлення права власності на житлові приміщення в гуртожитках за громадянами,
керуючись Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду», Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити подання комісії по приватизації державного житлового фонду та
оформити право власності на житлові приміщення в гуртожитку за громадянами (додається).
2. Івано-Франківському ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» виготовити свідоцтва на
право власності за наступними громадянами :
№
п/п
1
2
3
4

Прізвище, ім’я по
батькові
Рисей
Марія Богданівна
Рисей
Василь Євгенович
Рисей
Марія Василівна
Рисей
Володимир Васильович

Адреса

Загальна
площа
квартири

Розмір загальної
площі, що підлягає
приватизації

(інформацію
приховано)

23,6 кв.м

94,0 кв.м

3. КП «Житловик» зняти з балансу житлові приміщення в гуртожитку у зв’язку із
приватизацією громадянами.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Р. Стаська

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТЕРДЖЕНО:
рішення виконкому
від ________ № ____

До виконкому
Бурштинської міської ради

ПОДАННЯ
Комісія по приватизації державного житлового фонду просить оформити право
власності на житлові приміщення в гуртожитку за громадянами згідно списку.

СПИСОК
громадян за якими визнати право власності
на житлові приміщення в гуртожитку

№
п/п
1
2
3
4

Прізвище, ім’я по
батькові
Рисей
Марія Богданівна
Рисей
Василь Євгенович
Рисей
Марія Василівна
Рисей
Володимир Васильович

Заступник голови комісії

Адреса

Загальна
площа
квартири

Розмір загальної
площі, що підлягає
приватизації

(інформацію
приховано)

23,6 кв.м

94,0 кв.м

Ірина Бандура

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради
«Про оформлення права власності на житлове приміщення в гуртожитку за
громадянкою Рисей Марії Богданівни м. Бурштин»
Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про
оформлення права власності на житлове приміщення в гуртожитку за громадянкою Рисей
Марії Богданівни м. Бурштин» (далі – проект рішення) розроблений у зв’язку із зверненням
громадянкою Рисей Марії Богданівни. щодо оформлення передачі в приватну власність
житлових приміщень в гуртожитку по вул. (інформацію приховано) (вхід. лист від 23.06.2021
№ 10-21/22) та поданням комісії по приватизації державного житлового фонду, з
дотриманням вимог Законів України «Про приватизацію державного житлового фонду» та
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Доповідач по проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Бурштинської
міської ради є начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального
майна Ірина Бандура.

Провідний спеціаліст відділу житлово-комунального
господарства та обліку комунального майна

Г. Джочка

Підготувала:
Провідний спеціаліст відділу
житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
01.07.2021

Галина Джочка

Погоджено:
В.о. першого заступника міського голови
01.07.2021
Начальник відділу
житлово-комунального господарства і
обліку комунального майна
01.07.2021
Начальник
загального відділу
01.07.2021
Юридичний відділ
01.07.2021

Володимир Чуйко

Ірина Бандура

Марія Яцик
Андрій Перегельський

