
У К Р А Ї Н А
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 березня 2012 року № 92
м.  Нововолинськ 

Про  оформлення  права  власності
на  квартири

1.  Розглянувши  заяву  гр.  Гриценко  А.В.  про  оформлення  права 
власності  на  квартиру  №  52  в  будинку  №  30  на  15-му  Мікрорайоні 
у  м. Нововолинську.

2. Розглянувши заяву гр. Швець В.В.  про оформлення  права  власності 
на квартиру № 81 в будинку № 22 на 15-му Мікрорайоні  у  м. Нововолинську.

3. Розглянувши заяву гр.  Головацького О.Й.  про оформлення  права 
власності  на  квартиру  №  62  в  будинку  №  30  на  15-му  Мікрорайоні 
у  м. Нововолинську.

На  підставі  поданих  документів  та  висновків  комунального 
підприємства “Волинське обласне бюро  технічної інвентаризації”, керуючись 
ст.  384  Цивільного  кодексу  України,  ст. 30,  52,  59 Закону  України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” та згідно з  п. 8.1 Тимчасового  положення 
“Про  порядок  державної  реєстрації  права  власності  та  інших  речових прав 
на нерухоме майно”, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 
07.02.02р.  №  7/5  (у  редакції  наказу  Міністерства  юстиції  України  від 
28.07.2010р. №1692/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції від 18.02.2002р. 
за №157/6445  виконком Нововолинської міської ради  ВИРІШИВ :

1. Оформити право приватної власності на квартиру № 52,  загальною 
площею - 58,9  кв.м,  житловою  площею - 36.4 кв.м  у  будинку № 30  на 
15-му  Мікрорайоні  в  місті  Нововолинську  за  гр. Гриценко  Аліною 
Віталіївною.

2. Оформити право приватної власності на квартиру № 81,  загальною 
площею - 65,1 кв.м,  житловою  площею - 37.8 кв.м  у  будинку   № 22  на 
15-му Мікрорайоні в місті Нововолинську за гр. Швець  Вірою  Василівною.

3. Оформити право приватної  власності  на квартиру № 62, загальною 
площею - 50,2 кв.м,  житловою  площею - 27.2 кв.м  у  будинку  № 30  на 
15-му Мікрорайоні в місті Нововолинську за гр. Головацьким  Олександром 
Йосиповичем.

Міський  голова                                                                В. Б. Сапожніков
Древінська 33441
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