укрлiнА
ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xApKIBcbKoi оь.пдстr
викоrrдвчлй KoMITET
вiд "

JL

рIшЕння

" лютого 2018 р.

Xn

-|{

Про об'сднанпя об'ектiв нерухомого майна,
розташованих за адресою: XapKiBcbKa обл.,
м. Лозова, вул. Благовiщенська, 3, та
проведення державпо[ реестрацii права

комунальноi власносгi терпторiальноi громади
м. Лозова на комплекс неr(птловпх булiвель
Керуточись п. l власних повноважеЕь' п. 10 делегованих повноважень
ст. З0, ч. 5 ст. 60 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi'',

ст.ст. 4, 27 Закону УкраiЪи "Про державну реестрацiю
речових .rpuu ,u
нерухоме майно та 1х обтяжень'', п. 54 Порядку державноi
реестрацii
речових прав на нерухоме майно та ix обтяжень, затвердженого
Постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.12.2015
року J\ъ 1127,
враховуючи висновок комун€шьного пiдприсмства "житлова
управляюча
компанiя" Лозiвськоi MicbKoi ради вiд 14.02.2018 року Nч 0],^з метою
впорядкування користування майном комунальноi власностi територiальноi
громади м. Лозова, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВиРIШИВ:
l.

Об'еднати без проведення будiвельних робiт нежитлову будiвлю
лiт."А-1" i нежитлову булiвлю лiт."Б-1"., розташованi за адресою: XapKiBcbKa
область, м. Лозова, вул, БлаювiЩенськ4 З, в комплекС неr(итлових будiвель,
до скJIаду якого входять:
- нежитлова будiвля лiт. "А-1" загальною площею З 13,5 кв.м, в тому
числi пiдва,r лiт. "а3" площею 18,З кв.м,;
- нежитлова будiвля лiт. "Б- 1 '', загапьною площею 1 1 6,9 кв.м.

2. Провести

державну реестрацiю права комунальноi власностi
територiальноi громади м. Лозова XapKiBcbKoi областi на новоутворений
об'ект нерухомого майна, який перебувае на правi господарськоiо вiдання
на ба_пансi комунального пiдприемства "житлова
управляюча компанiя''.

3. Вiддiлу з облiку житла та управлiння комун€rльною власнiстю

мiськоi Ради (Пономаренко Б.в.), комунЕlльному пiдприемству''Житлова
управляюча компанiя" (ткаченко в.о.) пiдготувати необхiднi документи

для проведення державноi реестрацiт права комун€lльноi власностi на об'ект
нерухомОго майна, вказаний в п. 1 рiшення, та передати ix до органiв
державноi реестрацii прав.
4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Крикуна В.В.

мiський голова
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с.в. зЕлЕнськиЙ
В.В. Крикун

о.с.

