ýt

укрдiнд
ЛОЗIВСЬКА МIСЪКА РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстI

ВИКОНАВЧИIi KOMITET

вiдп

рIшЕння

JYп

2018 р.

Про надання )t(итла

ль

особам,

якi перемiстилися з тпмчасово
окупованоi територii УкраIнп

та районiв проведення АТО

ВiДПОВiДно до У\*у През.l4ента УкраiЪи вiд 14.1l .20|4
р. JФ 87512014
Ради
нацiона.гliноi
безп.*"
рiшен:rя
i
оборони
Украiъи вй + листопада
lцро
2014 ро_кУ "Про невiдкладнi заходи щодо стабiлiзацii сЪцiшlй-"*о"омiчноi
сиryацii_в ,ЩонецЬкiй та. ЛугансьКiй обласТях", п. 9 ст. 11 Закону УкраiЪи
пЦро забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб>>, враховуючи
рiшення Лозiвськоi мiськоi ради вiд-l7.09.20l4 р. М |2з7 "Про тим!Iасове
проживання осiб, що прибули з територii Арк, м. Севастополя, .Щонецькоi та
Луганськоi областей, на тимчасове перебування до м. Лозова", рiшення
виконавчого KoMiTery MicbKoi Ради вiд 05.06.2014 рокУ Ns з4s ''Про
органiзацiю роботи MicbKoT координацiйноi РаДи щодо пiдтримки сiмей, якi
виikджають з територiТ ABToHoMHoi Ресгryблiки Крим, м. Севастополя,
.ЩонецьКоТ та ЛугансьКоi обласТей до м. Лозова", розглянувши заrIву та наданi
документи омеляненко BikTopii Вiкторiвни, виконавчий koMiTeT мiъькоi Ради

ВиРIШИВ:

1. Надати У Тимчасове користування житлове примiщення,
розтаптоване

В м.

по вуп. Iнженернiй, особам, якi
тимчасово окупованоi територii УкраiЪи та районiв

Лозова Харкiвськоi областi

перемiстилася

З

проведення антитерористичноi операцii та фактично мешкають в м. Лозова,
згiдно з таблицею:
Nь
з/п

Жиле примiщення, яке
надаеться у зв'язку з
тпмчасовим пеDеселенням

Прiзвище,
iмОя та по батьковi,
сryпiнь родинного зв'язку
Омеплшпсо Iýкюрiя ВiкюрЬна -

кiл.
KiMHaT

Заг,

площа

Жила

плаща

м.Лшощ

найrлач
1

Оллеляllеlпю Олеlrcаlrдра IýтапfiЫп

-

доцаа
Аврамешсо Лев О,пuссаlцрович - син

Адреса

2

з7,|

27,5

вул ftженернц
буд.3, rc" 1

2.,вiддiлу з облiку житла та управлiння комунальною власнiстю Micbkoi
ради (Пономаренко Б.В.) оформиfи та видати вiдповiдно до .r, 1 цuо.о
рlшення посвlдченЕя на право тимчасового заселеЕня житлових примiщень
:1 ф9цy9р' затверjженою, рiшенням виконавчого *о";r.rу
27.05.20l5p. ЛЪ 307.
"i.i*oi5pЙ" "iд
з. Встановити можливiсть пiдселення (за потребою) iнших осiб вказаноi

категорii у розподiлену квартиру.
4. Встановити заборону особам, вказаним в п. l
цього рiшення, надавати
адресу розподiленого iM житла iншим внутрiшньо перемiщеним
особам для
реестрацiт в управлiннi працi та соцiальноiо захисту населеннJI Лозiвськоi
MicbKoi ради.
5. Контроль за виконанням рiшення п
на заступника мlського
голови Крикуна В,В.

мiський голова
Поно маренко, 2-3l -З7

.4

с.в. зЕлЕнськиЙ
В.В.Кр"*у,

/

о.о. пч"""",li

,

Ю/-

