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                              КРЕМІНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  № ____

від  «__ »__________ 2012 р
           м. Кремінна

  Про індивідуальне будівництво
 
          Розглянувши   надані   документи, на  підставі  рішення  виконкому  міської  ради  від  31.10.2011 № 325 про затвердження  Порядку  оформлення  технічної  документації  щодо  самовільно  проведеного  будівництва господарських  будівель та споруд, реконструкції, перепланування, тощо  у  житлових  будинках  садибного  типу  та  квартирах  у  разі  смерті  власника,  керуючись  ст.31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

                                                   В И Р І Ш И В :        

  1. За  заявою  Гриневич  Тетяни  Євгеніївни, яка мешкає: м.Кремінна, пров.Ватутіна, 48, затвердити технічну документацію  на  самовільне  будівництво  сараю  і  переобладнання  у житловому  будинку кухні у житлову  кімнату  зі  зміною  житлової  площі  з  42,4 кв.м.  на  55,8 кв.м. за  адресою: м.Кремінна , вул.Ватутіна, 9.  Дане  домоволодіння  належить  на  праві приватної власності Громовичу Євгенію Олександровичу   (померлому).
  2. За заявою Завгородньої Олександри  Борисівни, яка мешкає: м.Кремінна, вул. Партизанська, 47, затвердити технічну документацію  на  самовільне  будівництво гаражу  і сараю, а  також  прибудову до  житлового  будинку веранди.  Дане  домоволодіння  належить  на  праві приватної власності  Завгородньому  Борису  Івановичу   (померлому).
 

   
       МІСЬКИЙ   ГОЛОВА				  В.І. ГРИЦЕНКО
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                              КРЕМІНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  № ____

від  «__ »__________ 2012 р
           м. Кремінна

  Про індивідуальне будівництво
 

          Розглянувши   надані   документи, на  підставі  рішення  виконкому  міської  ради  від  22.03.2012 № 72 про затвердження  Порядку  оформлення  технічної  документації  щодо перепланування у житлових будинках  садибного  типу  та  квартирах , керуючись  ст.31 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 


                                                   В И Р І Ш И В :  
     

	Жаравіну  Володимиру  Володимировичу  та  Жаравіній  Олені  Юріївні, які  мешкають: м.Кремінна, пров.Октябрьський,4/30, дозволити  проведення  переобладнання  у квартирі: об єднання  вбиральні з  ванною кімнатою  та  демонтаж  комори  у  житловій  кімнаті. Затвердити  зміни  житлової  площі  з  30,4 кв.м.  на  30,7 кв.м. 

   


       МІСЬКИЙ   ГОЛОВА				  В.І. ГРИЦЕНКО

 

 







   Надати:
                   Євсюкова Т.Ф.-1
 

 



















 



   Керуючись  справами  виконкому
   міської  ради					          О.Ю. Літвін

   Начальник  відділу  містобудування
   та  архітектури				                    Т.Ф.Євсюкова

   Юрисконсульт						С.В. Кубай
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