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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoI оБл{стI
викоIIАвчIпi KoMITET
вlд

" r'б " серпня 20lб р.

рIшЕнIIя

Про оформлення право прпватноi
Rllacнogтl на ?кптло }а адDесою:
XapKiBcblca область, м. Лозова,
мiкрорайоп 5, бул. 3i, кв. lб

Вiд наймача Маточка Оксани Вiкюрiвни

двоltiмнатноi квартири! _що знаходитьiя

лli 6-66

змва на приватизацiю
адресою: ХаркiвсЙа обласЬ,

надiйrш,rа

за

Лозова. мiкрорайон 5, бул. 3l. кв. |б. яка використовуеться нею та членами ii
cIM r На yMoкrx HalДt4y.
Мецдсаrщi крlртири згiдrо з Законом Украi'ви "Про приваLrзаI]Ь державIrою
яотло_воm фондl" не мають пi:тьry на безкоrrrтовну передачу у впаснiсrь кЙргири.
Кер5rючись ст.ст. 5, 8 Закону УкраЪи "Про приватизацiю державЪого
житлового фонду", п. 5 делегованих повновФкень ст. 30 Закону УкраiЪи "Про
мiсцеве самовряд.ваIIIIя в УкраiЪi", на пiдставi рiшення MicbKoi ради
вiдЗl сiчня20l1рокуN9 l33 "Про передачу виконавчому KoMiTery MicbKoi рали
повноважень щодо приватизацii житлового фондуl| та розгJIяЕувши матерiали iз
зазначеного питання, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради
м..

ВИРI

Ш

ИВ:

1. Прохання наймача MaTo.rKa Оксани Вiкгорiвни задовопьнити i передати
двокiмнатну кварIиру за ад)есою: xapкiBcbкa область, м. Лозова, мiкрорайон 5,
бул. 3l, кв. 16, у приватну спiльну qъаiсну в-паснiсть громадян: Маточка Оксани

Вiкгорiвни, Маючка Кирила Андрiйовича.
2-.

Упошlовахенш,,r

3.

визначlтпл Маmчка Оксану BiKropiBнy.

Розрахунок BapTocTi надлиrrrковоi зага.Iьноi тl-лощi квартири, що

приватизуmься затвердrпа (додаток на l арк. у матерiапах).
' 4. iYMy розмфi 0,06'грн. за надпшIrки зага.lьно;r тшощi гр, Маточка О,В,
сплатити на "рбзрахунковий рж}ъок вiддiлення .Щержавно_го казначейства у
iapKiBcrKit облаёt iЪ з 15109'057Ъ0015, код ]8053О90_. баrк УЩ в Харкiвськiй
обiастi МФО 85l011, код бюджетноi кпасифiкачii 24l34414,
5, Вiддilry з облiку житла та управJIlння комунальною власнlстю Mrcbkol
власЕосп Еа житпо у п'ятиденний с,грок.
ради оформити свцоцтво про право
6
Комlrrшьному пiдприемству "Житлова управJиюча компа]tlя
О.В. на
( Фiндюкевич О.Г.) у п'ятиденний строк 1тласти доювiр з гр, Маточка
будинку. .
rIасть у витратах на обсJryговуванIlJI та ремо нт
кJIасти на вlддlл з облiку житла та
7. КоIrтроль за виконанням рlшенЕя
(Пономарнко Б.В.)
управлrння комчнальною власнlстю

с.в.зЕлЕнський

мiськпй гол
ПоЕомареЕко,

-з,l

о,М. жяш(ов
Д.Ю, IвчеЕко
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