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Про оформлення права приватllоi
власностi на житло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайоlr 9, буа.2-а, кв. 14, ж.п. ЛЪ 2
Вiд наfuлача Волоrrшша Олексатдра Володаллровича надiiпrurа заяк} на гrрrшатrтзаrriю
J\Ъ 2, яке скIIада€ться з двOх кiмнаг та вiдrовiдноi пrrоrщ Йсць
х(иIJIовою
запIJьною корисrувашя в сепдд<iпшrатrrй шарплрi спЬною засeпеlllul) що зн€lход{ться за
адресою: Харкiвсыса бласгь, м.Лозова, мirрорайон 9, бул. 2-цлв.14, яке використОвУеIЪся
ним на}момхнйму.
згiдrо з Законом Уrраrни "Гфо. пршаrrтзаriю
N{ешленеrъ
на
безкоrrrювну передачу у шаснiсь житJIовою
не
мас,rin"ry
дф)rйвною житJIовою фнry"

жrгловою

прLп4lIцФшя.

Керуючись ст. 0I. 5, 8 Заrсону Уrраt- "ГIро
дФжавною жI,IтJIовою
фнду", п. 5 деlrеюваrшо< повновакень сг. 30 Зако"у YIФa}{4 "Про Йсцеве самоврядуван}ш t]
Уtранi", на гriдставi рiшеrшя йськоi рада вiд 3 1 .01 .20 t l.р. ЛГ9 133 "Гфо передачу виконавчоN4),
жиuIовою фrтщz" та розгJuнрп]и
KoMlTsIy йькоi радл повновzDкень щодо
маrерiапи iз зазначеtrою гIитаlнllя, вl,псонав,мй койтsr йськоi рада

ВИРIШИВ:

1. Прохаrтrrя нймача Волоtштrrа Олексанлра

Володаптировr,г-Iа чдовоjIьнити i
перед€l1и йому житлове прrлrлiщешlя }lb 2 яке скпацаеься з lFох кiлдrаг,га вiдповiдrоi гшrоrrti
йсrщ зпUьною корисIуванIrя в септлпtiптнагнй KBapMpi спi.тьноtо зчlсеJIешш за адресоIо:
XapKiBcbKa бл., м. Лозова MirpopйoH 9, бул. 2-цлв.14, в пршагну вrrаснiсгь.
2. Розрахунок варroсd надпишковоТ загальноf гIJIоu{, що прI,вап4зусrъсъ тIтверд4ти
(додаюкна 1 арк. yMaTepialrax).
З.С}му в розйрi 2,б1 грн. за надгIишки загагьноТ гцrощi гр.Волошину О.В.сплати,м
на розрахугковлй рФонок Лозiвською УДКСУ XapKiBcbKoi бласгi Jф З 1510905020015, кол
38053Ф0, батк Казначейсгв0 Уrрап*а (ЕАГD, МФО 899998, код бюдкетноi кпасифiка-riТ

зlOз0000.

а. Вiддiлу з блiку жрrгJIа та упраRгIiш{я комунаьною BrracHicTo ЙськоI рqщ{
(ГIономарrко Б.В.) офрплrглr свiдоrцво про право шrасноgri нажиIJIоу п'ямдеr*rй шрок.
5. Кошгроль за викоFIанruIм рiшелiня покпасти на вМiл з блirсу жиuIа та управпirltrя
комунаIьною шtаснigгю йськоi рада (Пономарелп<о Б.В.).
Перший заступник
мiського голови
,ренко,2-Зl-З7
а

о.м. }кидков
В.В. Крикун
Д.Ю. Iвченко
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