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Про оформJIеIIIlя права llрива,гltоТ
власностi на жит,JIо за аllресою:
XapKiBcbKa облас,гьо м. Лозова,
мiкрорайон 9, бул. 1, кв. 16, ж.п. ЛЪ 2

Вiд наймача Герасименка Павlта Петровича надiйш;lа заява

на
приватизацirо житлового примiшlення JVg 2, яке складасться з двох KiMHaT та
вiдповiдrlоТ п"поllIi Micl{l, загаJII)I,Iого користування в тринадцятикiмнатнiй
квартирi спiльного засеjIення, Itlo знахо/Iиться за адресою: XapKiBcbKa область,
м. Лозова, мiкрорайон 9, бул. l, кв. 16, яке використовуеться ним на умовах
найму.
Мешкаtrець житлового примiщеtlttя згiдно з Законом УкраТни "Про
приватизацitо державIIого житJIовоI,о сРонду" ма€ пi-rrьгу на безкоштовну
ПеРеДаЧУ У l]JIaCHlCT]) ЖИ'ГJlОВОГО ПРИМlШ(е}lI{Я.
Керуrочись cl,. с,г. 5, 8 l]aKolly УкраТrtи "I-Ipo IIриваl,изаltiю державного
житJlоl]ого фоIrду", II. 5 деJIеI,ованих гIовIIоважеIIь с"г. 30 Закоrrу УкраТrlи "Про
мiсцеве само]]ряllування в YKpaTHi", рiпtенням Констиr,учiйного Сулу Украiни
вiд 10.06,2010р.,Vrl5-рп/2Оl0, cllpaBa Л91-38/20l0, tla пiдtсrавi рiшення M.icbKoT
комiте,гу MicbKoT ради
ради Bizl З 1 .01 .20l 1 р. JYl 133 "ГIро передачу викоFIавI-Iому
,га
повноважеI]ь lllo/Io прива,гизаl(iТ жи,г.llоI]ого фон/lу"
розI,лянувttIи матерiали
iз зазначеноI,о пи,ганIlя, I]икоlIавчий комi,ге,г MicbKoT ради

ВИРlШИI}:

1. Проханtrя наймача Герасименка Паlзла 11етрови,ла задовольнити i
житло]]е гlримiшцеt-rня .}ф 2, яке скJIадаеться з ltвox KiMHaT та
передати

Ч.о*у
вlдповlдно1 пJlоlIIl Mlcllb загаJ]ьlIого користування в тринадцятикiмнатнiй
квартирi спiльного заселенtI я за адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова,
9, бул. 1 , Ktз. l6, в приватну власнiсть.
мiкрорайон
^
2. Розрахунок BapTocTi наллишковоТ загальноТ площi, шо приватизуеться,
(лолаток на l арк. у Maтepialrax).
затвердиr,и
-3.
,га
13i:uцi"тlу з обlriку житJIа
управJlittня комунальI{оIо BJIacHicTlo MtcbKoi
на житло у
Ради (ПогrомарсItко Б.I}.) оформиr,и сlзiдоIl,гво IIро I]раво BJIacFIocTi
п'ят,и/[еttний с,грок.
4. КоIt,гроJlь за викоIIаllIIrlм рllIIсIIllя Il
управлirr [Iя KoN4yI JaJI ь tlOlO I]JlaCI]lCl'IO ]\'llCI)KOl

Мiський гоJIоRа
номаренко. 2-3 1-З7
q(

rra вiддti-гl з об"lIiку житJIа та

и (II oIto]\,tapelr ко Б.В.).

с.в. зш,JIЕ[Iськии
В.В. Крикун
l{.IO. Iвченко
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