
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 18.09.2020  № 129 

с. Руська Поляна 

 

Про затвердження зразка заповнення 

бланка свідоцтва про право власності 

на житло 

 

 Керуючись п. 3 ст. 15  Житлового Кодексу України,  ст. 40 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування   в  Україні»,  пп. 3 п.1 ст. 19 Закону 

України  ,,Про державну реєстрацію речових прав власності на нерухоме 

майно та обтяжень’’,  ст. 8 Закону України, «Про приватизацію державного 

житлового фонду»,  Положенням про порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,  затвердженого  

наказом Міністерства  з питань житлово-комунального господарства України 

від 16.12.2009 р. № 396, наказом Мінюсту України від 14.07.2004 року,        

№ 67/5,  10.08.2012 р. № 41/5 ДКС, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити зразок заповнення бланка свідоцтва про право 

власності на житло для видачі громадянам виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради (додається). 

2. Визначити відповідальною особою за замовлення, збереження та 

облік бланків свідоцтв секретаря виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради Шпак Н. А. 

3. Доручити  секретарю виконкому Руськополянської сільської ради 

завести журнал обліку видачі свідоцтв про право власності на житло. 

4. Утворити комісію по знищенню зіпсованих бланків  свідоцтв про 

право власності на житло у складі :  

-  Шпак Н. А., секретар виконавчого комітету   -   голова комісії;  

-  Чередніченко В. В., начальник юридичного відділу   -   член  комісії;  

- Шпак Ю. В., начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та 

звітності   -   член комісії.   

  5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 

 

          Сільський голова                                                     О. Г. Гриценко 

 

 



 
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

№ 129 від 18.09.2020 р. 

 

НА ЖИТЛО 

Черкаська область, Черкаський район,                                                                                      18.09.2020                                     

с. __________________ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Тип об’єкта:          квартира 

Адреса об’єкта:    Черкаська область, Черкаський район,  с. ______________,  

                                 вул. ____________, буд. ___, кв.7___        

                                                                                                    

Власники РНОКПП Форма власності Частка 

   

Приватна спільна 

часткова 

1/4 

  1/4 

  1/4 

  1/4 

 
Опис об’єкта:         Загальна площа квартири складає ____ кв. м, 

                                  із них житлова площа складає ____ кв. м. 

 

                                  Загальна площа квартири, що передається у власність складає  ____ кв. м., 

                                  із них житлова площа складає  ____ кв. м. 

 

                                  Відносна вартість на момент приватизації становить ___ грн.  

                                  (_______ грн. ___ коп.) 

 

Підстава:                Рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського 

                                  району Черкаської області 

 

Дата:                        _____________ 

 

Номер:                     ______ 

Приватизовано згідно з Законом України 

«Про приватизацію державного житлового фонду» 

 

Сільський голова                                                                                    О. Г. Гриценко 

Секретар сільської ради, виконкому                                                    Н. А. Шпак 


