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Про замiну наймачiв у договорах
найму жптловпх примiщень
Керуючись ст.ст. 64, 103, l04, 105, ч. 1 ст. 10б Житлового кодексу
УкраiЪськоi РСР, п. 1 власних повновzDкень ст. 29, п. 5 делеБвашоi
повновФкень сг. З0 Закону Yrcparrи "Про йсцеве сап,rовряryмш{я в УкраiЪi'' та
розглянувши заrIви громадян, виконавчий KoMiTeT мiськоi ради

ВиРIШИВ:

Замiнити нймача у договорi найму житлового примiщення:
1.1. однiеi кiмнати в дванадцятикiмнатнiй квартирi спiльного заселення
житловою площею l7,4 кв,м за адресою: м. Лозова, мiкрорайон l, буд. lЗ,
кв._2, житлове примiщення JtlЪ 8 на Хлевнюк Олену Миколаiвну в зв;яr*у з
вибуттям наймача Хлевнюк Ганни ОлексiiЪни;
1.2. двох KiMHaT в двадцятидвокiмнатнiй квартирi спiльного заселення
житловою площею З7,4 кв.м за адресою: м. Лозова, мiкрорайон 1,, буд. 2l,
кв. 1, житлове примiщення Ns 1б на Акуленко Валентину Миколаiвну в
зв'язку з вибуттям наймача Кулак Юлii Михайлiвни;
1.3. двокiмнатноi квартири житловою площею 28,25 кв.м за адресою:
м. Лозова, вул. Свободи, бул. З8, кв. 15 па Лiповецького Сергiя Юрiйовича у
зв'язку з вибуттям наймача Карповича Сергiя евгеновича;
1.4. однокiмнатноi квартири житловою площею 16'8 кв.м за адресою:
м. Лоющ вул. Пашогралська буд. 62, lo. 1 на,Щубинською Вiталй Олександровича
за вза€мною згодою з наймачем ,Щ'яченко Надiею Олександрiвною.
2. Вiдмовити у замiнi наймача у договорi найму житлового примiщення
трикiмнатноi квартири житловою площею 46,9 кв.м за адресою: м. Лозова,
вул. Свободи, буд.2, кв. 41 на Петренко Тетяну_Дмитрiвну у зв-язку з_тим, що
вказана кв€lртира е втlаснiсгю держави Украна в осбi Nfiнiсгерсгва бороrш Yryairи.
3. Комунальному пiдприемству "Житлова управляюча компанiя"
Лозiвськоi MicbKoi ради (Ткаченко В.О.) укласти договори найму житлових
примiщень, вказаних в п. 1 цього рiшення.
4. Контроль за виконЕIнIlям рiшення покласти на заступника мiського
голови Крикуна В,В.
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Перший заступник
мiського голови
[1ономаренко. 2-З 1 -З7
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