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ЛОЗIВСЪКА МIСЪКА РЛДА
xAPKIBCbKoi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд"О9 П cpJ[>y1",vLL\2019р.

ЛЪ

}V9

Про оформлення права приватltоi
власностi ша житло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайоll б, бул. 1 кв. 141

ВiД наfu,вча Ярптусь Свiтлаrп.r фигорiвrша надiйшпа тшm на привагLrзаIriю
трикiп,пrатrrоТ @ршри, що зн€lходtться з€l адресolо: Харкiвсые обласгь, м. Лозощ
мilсрорайон 6, буо.

кв. 1 4 1 , яка викорисговусrюя нею та членадда u ciM'i на умовах наfuту.
Законом Уrралrи "гфо приваIt,rзацiю дфrl€вною
ЖИIJIоВою фrlщr" не м€lютъ пiльry на безкоrrrювну пфедачу у шracHicTb IGаргири.
Kepyro'пrcb ст.ст. 5, 8 Закоrry Уrраrrи "Про пршашrзаrдiю дФ)I€вною житIIовою
фrtry", п. 5 дегlеюкlнI,D( повнокDкень сг. 30 Закоп,у Ущани "Гфо йсцеве с€lмоврядD/вilнtUI В
1

,

мешrеrщi кmрмри згiдно

з

Уциiiri", на пiдшавi рiшеши мiськоТ рада вiд 3 1 .0 1 .20 1 1р. JЮ 3З "ГIр передачу викон€lвчоплу
койтyгу йськоi рад4 повновФкень щодо
житловою dюгlлr'' та розглянувши
1

матерiагпа iз зазначеною питЕlння,

1.

ГIРОХаrТня наlhцача

виконавчlй койтgг MicbkoT рада

ВИРIШИВ:

Ярмусь Свiтлаr*r Гриюрiвrша задовоJънити

i

передати

квармру за адресоIо: XapKiBcbKa обласгь, м. Лозова,, йrрорайон б, бул. 1, кв. 14l.
в приваrrну спЬну суплiсну tтlасцiсгь громаддr: Ярrчryсь Свiтлани ГршорЬи, Ярмуся
Ваlrерiя!дwrгровича2. УповнОмжеrпдД вII€юникоМ IGармрИ вLrзначити Яр,чтусь Свiтлаrry
фпrорЬ"у.
З. Розрахунок BaprOcT i надIlиllковоi загаьноТ площi, що прив€rгI4зусгюя, затвердити
(додаюк на 1 арк. у MaTepiarrax).
4. СУМУ В РОЗЙРi 2,67 lpH. за надпшпки загаьноr пJIошI гр. Ярмусь Сr. сшtатрrги rla
розрахут*<овий раryнок Лозiвською удксу XapKiBcbKoi бласгi Jюз1510905020015, кол
з805з090, баж Казначейсгво Yrparпa (ЕАгD мФо 89ýEДt8, код бrодкетrrоТ шасифirаrii'
зl0з0000.
5. ВiддiлУ з облirсу жиIJIа та управJIirтня комунапьною впаснiстю йськоi рqдr
(ГIономареlп<о Б.В.) офрмим свiдоrцво про право влrасноgгi на житло п'ятtценний gIрок.
у
6. Конгролъ за виконанням рiшенrrя покпаgм на вiддiл з облirqу жиша та
управгriння
трикiшшrапту

комун€IJъною

впаснigгто MicbKoT ращ.r (ГIономарrп<о Б.В.).

Перший заступник
мiського голови
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