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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBCbKoi oБJ,IAсTI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
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Про оформлення права приватноi
власностt на житло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайон 9, буд. 4, кв. 2, яt.п. .}l! 2
Вiц шйлаа Мленiноi Сйтлшш IBaHiKla надiftши заяа на триватrлаrцiю житлоюrc
пр-шiщешrя Nо 2, яе скпадаетъся з .фх кiпшrаr m вiшовiщоТ шощi йсrъ
"iпuьною
корист}ва*я в трлtr{ащциrкiпш{ашй rcryп-рi спiлыrото ?юеlrеш{я, що зкйодlтюя
?l
ащеmю: Харкiюыа обпасrц м. Лшощ йrрсрайон 9, бул. 4, rв' 2, яе мrсрисlовуеIъся нею
нау{овах найду.
меллоrrеrъ
згiдrо з Ъконом ylФаiiй "гhо
дер]кlвIюю жlrглоюm фвry" не ше пi_гпгу rra бешсоlrтювrту перелачу у впаснiсь lстглоюю
лримпленш.
Керуlочись сг. сг, 5, 8 За{оrý, Yl9atшr "гЬо щвапмцitо дермдrою жиlлоюю
фчry", п. 5 ло,rеюмrллt покrоваrссrъ сг. З0 Засону Ущаlи 'ГЬо йсцеве caMoBp8]ý/ElH}IrI в
Yr9altli", на пдсгавi рiшеrтя мiсысоТралл й 31.01201 1р. Nо 13З "Гфо переддчу шr<оrизчол.rу
KoMrT1l л.лсысоТ рашл повtIоЕDкень хрдо
жlшоюю фчff' m розгляt5вltлл
тп4ва.пdаIlii_
MaтeplаIи lз ?I}ftце}юю шrrашц в.rкоЕlЕlии Koi{rTeT MrcbrФr рад-л

жIплоюю

ВИРIШИВ:

Гфха*я

найдача Ml,reHiHoi Свiтвrи Ьнiвrи задоm:ъюrм i пФедли iй хоrпrоre
гримiшrепя Nр ]. яс сrсrадастъся з дох кiлоIаr та вiдювi.щrоI гr.лошi йсrь :апrjIыюIо
корисгувФtrя в трrнашцпкiмнашй rсарпФi спirшюю reлеюlя з адресоlо: ХryкЬые
обmсгь м ЛOзов4 мiI9срайоIr 9, буъ 4, rc. 2, в тrршапry BracHicb
2. Рсвраryнок вryюсri rидтцlлtою{ зга,шlо;i rпоrrц що щшатlвусrъся, заIъФдrм
(додаюк та l арк у п,rzrepiaвx).
3. Сц.tу в рсrлфi 2,8З грн, за rядгплrли загашrоi тпощi rp. Мiленiнй C.I. сп,lап{м Irа
рGрФ$ilовий рахунок вiддйенrrя Дqэrйвною Iезrачейсrва у Хryкiвськiй бласгi Ns
з1510905700015, код З8053Ф0, бшк УДt в ХryкЬькй обпасгi МФо 85l0l1, r<од

l.

бюдкегяоТ кJасифюц 24131414,

4. ВiддJIу з

блф

яоrrrв та утщавлit*lя кощт{а]ш{ою власнiсrю MicbKoi ра,шl
офр,шпr свiдоrцю rро rраю BracHocri мrктглоу п'ятrцеrплй строк
5. Кощтlапыюму пiшриалсrву 'Жиглова утравтrлсrrа колшинй" (Фiндоtевич О.Г.) у
п'яглценнrй орок уоIасrи доюф з гр. IйленйоIо CJ. та ylacTb у мrраmх m
оftпуюrymlrя m рллоtп булrтrку.
6. Коrтроъ за шдсоrиrтrш рiшеrrrrя покrасги m вiддiл з блЦ штг,rа та управтir+rя
комуrrа,шrою вrаснiстю йсыtоТраш фоноruареrтсо Б,F,

Мiський toJtoBa
Попо"чр"r*(, 2-57-ЧЗ
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