
 
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                      

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

19 травня 2021 р. №100. 

Про передачу квартир у власність 

громадянам в м. Гайсині 

 

            Розглянувши заяву наймача квартири №9 в будинку №16 по вул. …..* 

в м. Гайсині  гр. …..* та заяву наймача квартири №56 в будинку №115 по вул. 

…..*  гр.  …..* та  перелік документів необхідних про передачу квартир у 

власність громадянам  в  м. Гайсині, технічні паспорти виготовлені  КП 

«Гайсинське МБТІ», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Законом України «Про приватизацію 

державного житлового фонду», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл на приватизацію квартири №9 в будинку №16 по вул. …..* в 

м. Гайсині, квартири №56 в будинку №115 по вул. …..* в м. Гайсині та 

затвердити відповідні розрахунки на квартири, що приватизуються за 

адресою згідно додатку, що додається до цього рішення. 

2.Передати безкоштовно громадянам вказаних в додатку до пункту 1 цього 

рішення в приватну власність, в якій вони проживають та мають право на 

пільги згідно Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду», а як що не мають пільг і мають надлишок площі – з відповідною 

доплатою за лишки на протязі 15 днів після засідання виконкому, після чого 

останні можуть отримати свідоцтво про право власності. 

3.Органу приватизації житлового фонду Гайсинської міської ради у місячний 

термін оформити Свідоцтво про право власності на житло, що 

приватизується. 

 

Міський голова                                                                       А.І. Гук       

 

 

 

                   

 

 

 



 

                                                                                          Додаток  

                                                                           до рішення виконавчого комітету     

                                                             Гайсинської міської ради  

                                                                           №100  від 19 травня 2021 р. 

 

 

СПИСОК 

громадян на приватизацію квартир та інших господарських  

будівель в м. Гайсині 

 

Секретар виконкому                                                  А.П. Філімонов 

 

 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові наймача 

квартири 

та членів його сім’ї 

Адреса квартири, 

що 

приватизується 

Площа квартири 

кв.м. 

 

 

При- 

мітка  

                 загальна в т.ч. 

житлова 

1. …..*, наймач 

 

вул. …..*,  

16 кв.9 

 

 59,20 42,10  

2. …..*, наймач 
…..*…..*…..*…..* 

вул. …..*, 

115 кв.56 

30,10 15,50  


