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ЛОЗIВСЬКЛ MICьKA РАДЛ
XAPKIBCьKOI ОБПЛСТI
KOMITET
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Про оформлеппя правr rrрнватпоi
власноgтi на ltптло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайон 4, буд. l3, кв. 1

Вiд наймача Скочка Зжара Андрiйовича надiйrrrла заява на приватизацiю
двокiмнатноi квартири, що знжодиться за адресою: XapKiBcbKa область,
м. Лозощ йкрорайон 4, буд. l3,кв. l, я€ вшФри--тOвуегься I п\.r на
)л\.rоЕsх найлу.
Мешканець квартири згiдно з Законом УкраiЪи ''Про приватизацiю
державного житловоп) фонду" не мас пiльry на безкопrговну передачу у
ыtаснiсть квартири.

Керуючись ст.ст. 5, 8 3акону Украi'ни "Про приватизацiю державного
ж}Iтлового фонду", п. 5 делегованих повноваJкень ст. 30 Закону УкраiЪи ''Про
мiсцеве самовряДувirння В УкраiЪi", на пiдставi рiшення MicbKoi ради вiд
3l сiчня 20l l року NО l33 "Про передачу виконавчому KoMiTeTy MicbKoi ради
повновакень щодо приватизацii житлового фондl'' та розглянувши матерiали
lз запначеного питання! виконавIIий KoMiTeT MicbKoi
ради

ВИРIШПВ:

1. Прохання наймача Скочка Зжара Андрiйовича задовольнити i
передати йому двокiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa область,
м. Лозова, мiкрорайон 4, буд, l З, кв,

l,

в привагну власнiсть.

2. Розрахунок BapTocTi надлишкоiоТ заiа,rьноi площi квартири, що
приватизуеться затвердггп (додаток на l арк. у матерiмж).
З. Cply в розмiрi З,69 грн. за надлишки загалiноi плоцi гр. Скочry З.А.
сплатити на розра.кlъковий ржl.нок вiдлiлення [ержавною Йначейiтм
у
XapKiBcbKiй областi Nе Зl5l0905700015, код 3Ъ053090, банк УЩt Ь

Харкiвськiй областi МФо 85l01 l, код бюджетноi класифiкацiТ Z4l З++t +.
4. Вiддiry з облiку житла та управлiння ком}.нальною власнiстю Micbkoi
ради формити свiдоцтво про право ttпасностi на житло у п'ятиденний строк.
5. Комунальному пiдприемствУ''Житлова управляюча компдriя''
(Фiндюкевич О.Г.) у п'ятиденrrий с,грок укласти договiр з гр. Скочко З.А. на
}часть у витатж на обсrцговранrrя та
онт будинку
6. Контроль за виконанням pi

управrllння ком}ъа,lьною власнiстю Mi

Мiський

l

ва вiддiл з облiку житла та
ради (Пономаренко Б.В. )
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