
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

2 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 20 грудня 2017 року                        № 2-7 

м.Кам’янка 

 

 

Про придбання квартири  

по вул. Ярослава Мудрого, буд. № 1-а 

 

      Відповідно до ст.26, п.2, п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», взявши до уваги розпорядження Кам’янської 

районної державної адміністрації  від 15.12.2017 року № 413 «Про розподіл 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», рішення Кам’янської 

міської ради від20.12.2017 року №2-5 «Про внесення змін до рішення сесії 

міської ради № 17-2/VII від 23.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», з 

метою придбання соціального житла  особам з числа  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку 

у Кам’янській міській раді, за рахунок держсубвенції місцевим бюджетам у 

2017 році, міська рада – 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Купити трьохкімнатну квартиру №30  по вул. Ярослава Мудрого, буд. № 

1-а в м. Кам’янка Черкаської області, вартістю 244 670 (двісті сорок чотири 

тисячі шістсот сімдесят) грн. 00 коп., яка належить на праві приватної спільної 

часткової власності (1/4) Сивак Роману Григоровичу,  Сивак Максиму 

Романовичу, Сивак Ярославу Романовичу, Сивак Світлані Володимирівні 

згідно свідоцтва про право власності видане квартирно-експлуатаційним 

відділом м. Черкаси Міністерства оборони України від 22.03.2011 р  за  № САВ 

740079, та укласти з  Сивак Ярославом Романовичем, Сивак Світланою 

Володимирівною, Сивак Романом Григоровичем діючих від свого імені та від 

імені і в інтересах малолітнього Сивак Максима Романовича відповідний 

договір купівлі-продажу вищезазначеної квартири. 

2.   Доручити  голові Кам’янської міської ради Тірону Володимиру 

Івановичу  підписати договір  купівлі-продажу  квартири №30  по вул. Ярослава 

Мудрого, буд. № 1-а в м. Кам’янка Черкаської області, зареєструвати право 



власності в органах державної реєстрації прав на нерухоме майно і угоду з ним, 

отримати витяги з Державного реєстру речових прав, за умови, що власник 

майна (продавець) бере на себе всі витрати, пов’язані з переоформленням 

документів та сплатою необхідних податків та зборів. 

3.    Кошти перерахувати у відповідних частках на рахунки в ПАТ КБ 

«Приватбанк»  Сивак Світлані Володимирівні № 4149497854601954; Сивак 

Сивак Романа Григоровича № 5168742601786274, Сивак Ярослава Романовича 

№ 4149497823590692, а гроші за ¼ частку квартири, належну малолітньому 

Сивак Максиму Романовичу – на рахунок його матері Сивак Світлани 

Володимирівни № 4149497854601954, після підписання договору купівлі-

продажу протягом 3-х банківських днів. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      В.І.Тірон  
 

 

 

 

 


