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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстr

ВИКОIIЛВЧIЙ KOMITET

вlд

" r'б "

рIшЕння

серtrня 201б р.

Про оформлення права прrватпоi
вл8сsостI на 2клтло за адDесою:

м ,6а

XapKiBcbKa облаgгь. м. ЛЪзова,
мiкррайон 9, буд. 2, кв. 5, ж.п. .Ilt i

вiд

наймача Лиховоза Олександrа Вiталiйовича надiйчша заява на
приватизацiю житловою примiщенrrя Ns 1, яке с-чдu"r"""'" двох KiMHaT та
вrдповlдlоl плоцl мlсць зЕlJ.tlльнопо користуванIlя в шестикiмнатнiй rсвартирi
спtльного засепеннJI, що знаходиться за адресою: XapKiBcbKa обл., м, Лозова,
мiкрорайон 9, буд. 2, кв. 5, яке використовуеться ним Еа умовах Еайму.

Мешкаrrець жrтлового примiщення згiдно з Законом УкраiЪи ''Про
приватизацlю державноm житповою фонry" не мас пiльry на безкоrrrговну
передачу у власнiсть житлового прийщення.
Керуrочись ст. ст. 5, 8 Закону УкраiЪи "Про приватизацiю дерхавного
житловоm фонду", п. 5 делегованих повЕовzt
ст. 30 Закону УкраiЪи "Про
'кень
мiсцеве самоврядlв:lнЕя в УкраiЪi', на пiдставi
рiшення MicbKoi ради
вiдЗ1.01.20l1р, Nо l33 "Про передачу викоtlавчому KoMiTery мiськоi ради
повновакень щодо приватизацii житлового фонду" та розгJIJIнувши матерiа.ltи
iз зазначеного тrитаЕЕя, виконавIlий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРI ШИВ:

Вiталiйовича задовольнити i
п9редаJи йому житлове примiщенrrя JФ l, яrе складасться.з двох KiMHaT та
вrдповlдно1 плоrrц мrсць загаJrьною корисцъаIrIя в шестикiмнатнiй квартирi
спiльного заселеЕня за ад)есою: XapKiicbKa область, м. Лозова, мiкрорайон 9,
буд. 2, кв. 5, у приватну власнlсть
2. Розржlтrок вартост1 надлишковоi загдIьноi Trrroщi, що приватизуеться,
затвердити (додаток на l арк. у MaTepia;rax).
О.В
3. Срtу в розмrрr 7,69 грн. за надпrшки загальноi rшощi тр. Лиховозу
казцачейства
у
сплатити на розрахунковий ра)qдrок вrддшенЕя Державного
Харкiвськiй
в
УЩ
бшж
38053090,
Харкiвськiй областi Np 3l51090 57000 15, код
областi МФО 8510l 1, код бюджетн oi класифiкацii 24134414
власнrстю Mlcbkol
4. ВiддiJI), з облiку lлслтла та управпl Еня комунiшьною
право впасЕост1 на житло у п'ятиде нIrий строк
ради оформити свrдоцтво про
компанiя"
5. Комунальному пrдпри€мству "Житпова управJIяюча
о.В
возом
Лихо
договiр з гр.
(Фiндркевич О.Г.) у п' ятидеIrЕий строк
нт будинку..
на участь у ви,fратак на обслуговlъання
Еа вrддrл з обл lKy житJIа та
6. Ковтропь за виконмням
(Пономаренко Б.В.)
Mr
управлiння комlT rапьною впаснlстю
1

. Проханrrя наймача Лиховоза Опексшrдrа

с.в. зЕJIЕнський

мiськпй голова
Пономqrенко, 2-31-37
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о.М. ;кидков
Д,Ю. IвчеЕко

