ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Про передачу у власність (приватизація) квартири №18 по вулиці
Центральна, 32 в, у селі Гора Бориспільського району Київської області
Розглянувши заяву гр. Сокальського Олександра Юрійовича, пакет
документів до заяви, відповідно до пунктів 1, 3, 5 статті 8 Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду», Положення про порядок передачі
квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого відповідним наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 № 396, статті 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій житловоземельної комісії виконавчого комітету, Гірська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати громадянам Сокальському Олександру Юрійовичу,
Сокальській Наталії Петрівні та Сокальському Юрію Олександровичу у
приватну власність квартиру № 18 житловою площею 33,2 кв.м., загальною
площею 71,00 кв.м. по вулиці Центральна, 32 в, у селі Гора Бориспільського
району Київської області.
2. Затвердити розрахунок суми житлових чеків, що мають отримати
громадяни у ході безоплатної приватизації квартири № 18 по вулиці
Центральна, 32 в, в с. Гора (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської
ради Шершень Л.Ф.
с. Гора
від 19 липня 2018 року
№ 1130-59-VІІ
В. о. сільського голови

Л.Ф.Шершень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Гірської сільської ради
від 19.07.2018р. № 1130-59-VІІ

Розрахунок
суми житлових чеків, що мають отримати громадяни у ході приватизації
квартири №18 по вулиці Центральна, 32 в, в селі Гора

1.

Загальна площа квартири – 71,00 кв. м (П).

2.

Кількість мешканців у кімнаті (квартирі, будинку)_3 (М).

3.
Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі
відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового
фонду»:
П б = М х 21 + 10 = 3x 2 1 + 10 = 73,00 кв. м.3
4.
Сума житлових чеків, що підлягає видачі кожному мешканцю,
якщо П менше, ніж Пб:
Сч = Ш-П х А*,
М
Сч = 73,00 кв. м – 71,00 кв. м х 0,18 грн. = 0,12 грн.
3
* де А - відновна вартість одного квадратного метра загальної площі, що
встановлюється згідно з чинними законодавчими та нормативними актами.

В. о. сільського голови

Л.Ф.Шершень

