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ЛОЗIВСЪКА МIСЪКА РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд " /чЬ'u-lмol<Д

Nn

2019 р.

66L

Пр офрмлення прва привапlоТ
вllасноgгi на жшrло за адресою:
XapKiBcbKa обпасгц м. Лозом,

мiкррайон

Вiд

9,

бул.2-а, кв. 17,ж.п. ЛЪ

1

Оьги

Павлriвни надiйшла зuIBa на прIваItтзщiю жигJIовою
примiщення J\Ъ 1, яке скпадастюя з двох KiMиT та вiдщовrдноТ площi йсrъ з€lпtJIьною
кориgryваннrl в чотирикiмнатrrй KBapMpi спiльною т}селення, що зн€lход4тюя за адресою:
XapKiBcbKa бласть, м. Лоюва" мirрорйон 9, бул. 2-ц l<B, 17, яке викорисtOвусIься нею та
шrенаша iT сiм'i на умовах наfuлу.
наfoдача ЛTBiHoBoT

Мештlенцi кварп,три згiдrо з Ъконом Украitлл "Про прlватrазачiю дф)!йвною
жиIJIовою фнлz" мають пьцу на безкошrювну передачу у шrаснiсть кваргири.
Керуючись gг. ст. 5, 8 Ъкону Украr-ни "Пр привамзаlriю дер)I€lвною жргIловOю
фнду", п. 5 делеюваних повнокDкень ст.30 Закону Ул@trrи "Про мiсцеве с€lмоврящ,мI+{я в
YKpaiHi", рiшенняr,r Консгитучйною СУду Уrсфни вiд 10.06.2010 роrсу Jrlb 15-рг/2010, справа
jЮ1-38/2010, на пiдсгавi
рiшеrшя йськоi р4ди вiд31.01.2011р. JЪ 133 "Про пердачу
виконавчому койтчгу йськоТ рад4 гIовнокDкень шодо приватизаlдii'жиIJIовою фцщz" та
розглянрши магерiагпа iз зазначеною питанlя, викон€lвчий комiтgг йськоТрадr

ВиРIШИВ:
1. Прохання наймача ЛтвiновоТ Олъги ПавгlЪни тlдовоJrьнити i пердати житлове
прlа.лiщення JЮ 1, яке скпадаеться з дох кiпл-rат та вiдповiдноТ пrrощi Micr1ъ зsпlJьною
корисгуваFilrя в чсrмрикiмнатнiй rсварпарi спiльною засепення за адресою: Харкiвсы<а обласгь,
м. Лозова" MilpopйoH 9, бул. 2-ц кв. 17, в приватrry спiлъну cyMicHy mlacHigb грмадян:
ЛiтвiновоТ Ольги Павгliвrти, Лiтвiноm tфi, Сергiйович4 Ka,raKiHoT НацiТ МихйлЬrти.
2. Уповновахсешrпц впасником }китJIовOю прl,тп,riшен}ul визначити Лтвiнову Ольry
Пашiвну.
З. Розрахунок варгосгi надлшпковоТ загапъноТ шощi, що приватрвуеться, заIВерДИТи
(додаюк на 1 арк. у MaTepiarrax).
4, Вrддiлу з блirqу житIа та ),тrравпшня комунаьною вIIасшстю Mlcbкot ради
BltacHocTi на житло у п'ямденнtй сгрок
свlдоLцво про
на вiддiл з блirсу житJIа та упраьчiння
5. Когrгроль за виконанням рlшенrUI
Б.в.).
комунаJьною впаснlстю Mlcbкol ради

мiський голова
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