
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про приватизацію житла за 

адресою: вул. Франка, буд. №, 

секція № 

29 листопада 2018 року Старокостянтинів   № 383 

 

 

Розглянувши заяву, яка зареєстрована в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 16 жовтня 2018 року за № 1374, 

наймача Родюка Василя Дмитровича щодо приватизації житлового приміщення 

в гуртожитку по вул. Франка, буд. №, секція №, яке використовується ним та 

членами його сім’ї на умовах найму, рішення виконавчого комітету міської 

ради від 15 грудня 2011 року № 585 п. 7 «Про впорядкування адресного 

господарства», на підставі законів України «Про приватизацію державного 

житлового фонду» та «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», згідно з Положенням про порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень в гуртожитках у власність громадян, затвердженим наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від               

16 грудня 2009 року № 396, враховуючи пропозицію громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті міської ради від                                         

21 листопада 2018 року, відповідно до розпорядження міського голови від                

27 листопада 2018 року № 349/2018-рв «Про відрядження Мельничука М.С., 

Савіцького В.В.», керуючись ст. ст. 29, 40, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

1.  Передати житлове приміщення в гуртожитку по вул. Франка, буд. №, 

секція № в приватну спільну часткову власність Родюку Василю Дмитровичу, 

Родюк Галині Володимирівні, Богородченко Катерині Василівні та 

Богородченко Артему Олексійовичу. 

 

2.  Відділу по управлінню та приватизації комунального майна 

управління економіки виконавчого комітету міської ради протягом місяця 

здійснити розрахунок площі житлового приміщення в гуртожитку, що 

приватизується безоплатно, та оформити свідоцтво про право власності на 

житло.
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3. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі 

(Денега О.В.) протягом місяця укласти з громадянином Родюком Василем 

Дмитровичем договір про його участь у витратах на обслуговування та ремонт 

будівлі гуртожитку. 

 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Богачука В.В. 

 

 

 

Перший заступник                   підпис 

міського голови                                                                              В. Богачук 

 

 


