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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБJ,IАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
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Про обормлепнOя права приватноi
власностi ца 2китло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайон 5, буд. 9, кв. 84

л,
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Вiд наймача Тимченка Свгена Вiкторовича надiйшла заява на приватизацiю

трикiмнатноi каартири, що знiжодиться за ад)есою: XapKiBcbKa область,
м. Лозова, мiltрорайон 5, буд. 9, кв. 84, яка використову€ться
його ciM'i на умовах найму.

ним та членами

з

Законом УкраТни "Про приватизацiю
державного житлового фонду" не маоть пiльry на безкоштовну передачу у

Мешканцi квартири згiдно

власнlсть квартири.
Керl+очись ст.ст. 5, 8 Закону УкраТни "Про приватизацiю державного
житлового фонду", п. 5 делегованих повноважень ст. З0 Закону УкраiЪи "Про
мiсцеве самоврядуванIrя в Украiъi", на пiдставi рiшення Micbkoi ради
вiд ] l сiчня 20l l року Nэ l33 "Про лередачу виконавчому комirегу vicbKoТ рали
повноважень щодо приватизацii житлового фонлу" та розгJtян}ъши матерiа_ltи iз
зазначеного питання, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

В ИРIШ И В;
l. Прохання наймача Тимченка Свгена Вiкгоровича задовольнити i
передати трикiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa область, м, Лозова,
мiкрорайон 5. бул. О. кв,84. у приватну спJльну часткову власнiсrь гроvашlн;
Тимченка €вгена Вiкторовича, Бойник Рiти Вiкторiвни у рiвних частках по 1/2
кожному спlввласнику.
2. Уповноваженим вJlасником кмртири визначити Тимченка Свгена
Вiкторовича.
3. Розрахунок BapTocTi надrишковоi загальноi плоцi квартири, що

приватизуеться затвердити (додаток на 1 арк. у MaTepia,Tax).
4. Суму в розмiрi 1,64 грн. з:r надтишки загальноj площi гр. Тимченку €.В.
сплатити на розрах)лlковий рахунок вiддiлення [ержавного казначейства у
Харкiвськiй областi Л! З 15 ] 0905700015, код 3805З090, банк УДК в Харкiвськiй
областi МФО 85l0l 1, код бюджетноi класифiкачi'i 24l'З441.4.
5. Вiддiлу з облiку житла та управлiння комунальною власнiстю vicbkoi
ради оформити свiлочтво про право власностi на житло у п'ятиденний строк.

6. Комунапьному пiдприемству "Житлова управляюча компдiiя"
(Фiндюкевич о.Г.) у п'ятиденний строк укласти договiр з Тимченком €.В. на
rIасть у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
7, Контроль за виконанням р iшення поклrсlи на вiддiл з облiку житла ra
(Пономаренко Б.В,)
управлlнюI комунальною власнlстю м!сь
мiський гоlrова
ПономареЕко, 2-З l- j7

с.в. зЕлЕнськии
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