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Про оформлеttIIя права пplrBaтlroT
власносr,i на житJIо за alцpecolo:
XapKiBcbKa облас,l,ь, м. JIозова,
мiкрорайоrr 4, бул.8, кв. б5

'

Вiд тrймача I\4оlюз f[оlтilrи

1\4ихаi1_1riвrrи r,rацiйrьта заява rla примlизtцfuо TplTKiMHaшor
ю]аглири, Iцо зII€lходитI{rI За alPCCOro: Харкilзсl,ка облаиr,, м. JIозова, мiкрорайон 4, бул. 8,
кв. 65, яка викорисюRусгi{я HeIo,в lJJ lel Iами iT сiпл'Т на
умомх найплу.
мешкаltцi rваргири зliд,tо з Ъкоttом ykфrr*r "гIро прлватизацirо державною житJIовою
фнду" не масть пЬry на бвкоtlповну передачу у впаснiсгь варгир.
Керую,пась ст.ст. 5, 8 ЪKorlY УкраrЬи "Пр приtимзацiю лержавною жиUIовOю
фндУ'',
п. 5 деIIеllЭIиних пoBFIoBФI(eItl, gг. з0
Улраliи
"Ilpo
мiсцеtзе
самоврядува}п{я
u
VKpr"i",
Ч*ту
на пiдсrавi pitrteHrи MicbKor ради Bilt 31 сi.tгtя 201 l porcy ль 1зЗ "[Ipo п.рлuчу викон€lвчому
KoMirery MicbKoT РФи по]]Ilо]ажеrь щодо rrриватизацii' ,*.,r,о,rо.,,
фFЬr''
ро.-"*rу*й
маrcрlаи lз зазначеною пиЕlння, виконавчий комi:геI йськоiради

й

l}иРIШlИl}:
Прохаrrllя ttаймача I\4ощlз i-Iоlriни N4ихайliвrи за/]огrоJIьнити i перелати
щлшсiш,шатту
За ilPecolo: XaPKiltcbKa Об;lаflr,, м. Jlозова" мiкрорайон 4, бlц. В^, кв.
65,i
np"*.,"y
IYf:PJ часткоl]У впаснiсrЪ rpoMaJцI]: МороЗ
.га
llолirп.r
МlихайrЬпа
IИорюза'Сергiя
_сшльнУ
Волошаплировича у рiвгтих частках по lZnoxoiory спiввlrасниlgr.
2. Уповнова}кеним впасником ква[тгири визI]ачити МIороз По:rir.ry
N.4ихайrЪну.
З. РозрахуIrок ваглосr,i нФцltttlковоi'загалlыrоТ шorrti n*pгrpщ
що привап4зус1ься
затвердити (додагок rra l арк. платсрiаrах).
у
а, Суму в рзйрi
rpH. :}а tlryUlиtltKl1 загальтtоl l-tllошli гр Ir4орз П.М.
сгr,татиrи на
],40.
розгяхУIil(овий рахlлlок JIозiвською у/{ксу XapKiBcbKoT облй trьЪ tstoq05020015, код
З805з090, баrк Казначейсгво Улраrrи (ЕАГD I\4Ыc 8g9gg8,
код бййsш{оI rоrасифiкаlii.
з1030000.
5. Вiдщiпу з облiку >t<иTJ]a та ррав;пIшlя кому]аJIыIоIо шrаснiсIю
MicbKoT ращ,,
(Гlономаргтко Б.В.) офрпли,гt t свiдоt п.tlo tlpo
в,часttоgгi
на жш]rо у п'ятидеlлlй сгрок.
щ)аlrо
6. Коrпроllь за виконаIlням plIшeIшlrl
Ira вl/I,цlJI з обпury жrгла та
упрашriшrя
KoMyHaJIbHoIo Bltacrligrro MicbKoT
Б.в.).
рФdи
l.

lVIiський гоJIова

с.в. зIiлЕIIськиЙ

Пономареtrко, 2-31-17

о.м. }t
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Д.Ю. Iвчеrtко

