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Про оформлення права прпватпоi
власностi на ,кцтло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
вул. Гетьманська, буд. I. кв. 25

Вiд

наймача IHKiHoi Свiтлани Воподимирiвни надiйшла заява на
приватизацiю двокiмнатноi квартири, що зtlаходиться за адресою: XapKiBcbKa

область, м. Лозова, вул. Гетьманська, буд. 1, кв. 25, яка використову€ться нею та
членами ii'ciM'T на умовах найму.
Мешканцi квартири згiдно
Законом УкраТни "Про лриватизацiю
житлового
не
мають
пiльry на безкоIrrrовну передачу у
державного
фонлу"
власнlсть квартири.
Керуючись ст.ст. 5, 8 Закону Украiни "Про приватизаriю державного
житлового фондi", п. 5 делегованих повноважень ст.30 Закону Укра'rЪи "Про

з

мiсцеве самовряд}ъанн.я в YKpaiHi", на пiдставi рiшення мiськоi рми
вiд 3l сiчня 20l l року Nэ lJ3 "Про передачу виконавчому KoMilery MicbKoT рали

повновФкень щодо приватизацiТ житлового фонду" та розгlrянувши матерiали iз
зазначеного питанrrя, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ:

|. Прохання наймача IHKiHoT Свiтлани Володимирiвни задовольнити i
передати двокiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa область, м. Лозова, вул.
Гетьманська. бул. l. кв, 25. у приваrну спiльну часткову власнiсть громаllян:
IHKiHoi Свiтлани Володимирiвни, Лиман Галини АнатолiiЪни у рiвних частках
по l/2 кожному спiввласнику.

2.

Уповновахеrrим ыIасником кварtири визнаtмти IHKiHy Свiтлану

3.

Розрахунок BapTocTi надлишковоi загальноi

Володимирiвну.

плоцi квартири,

що

приватизуеться затвердити (додаток на l арк. у матерiалах).
4, CyTnry в розйрi 0,09 грн. за надлиurки зага,rьноi rrлошi гр.Irrкiнiй С.В.
сплатити на розрахунковий рахунок вiддiлення ,Щержавного казначейства у
Харкiвськiй областi ЛЪ 31 51090570001 5, код 3805З090, банк УЩ в Харкiвськiй
областi МФО 85l0l l, код бюджетноj класифiкацii 24134414.
5. Вiллiлу з облiку житла ra управлiння коvунальною власнiстю MicbKoi
ради оформити свiдоцтво про право власностi на житло у п'ятиденний сT рок,
Комунальному пiдтrрисмству "Жl_тлова управляюча компанiя"
(Фiндюкевич О.Г.) у п'ятиденний строк укласти договiр з гр. Iнкiною С.В. на
участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
7. Кон,гроль за виконанн_,tм рiшення покласти на вiдцiл з облiку житла та
(Б.В. Пономаренко).
управлiння коt тутtальною власнiстю Micb

6.

жJйiъ

с.в. зЕлЕнськиЙ
О.МЖиёЯ},,
Л,Ю, Iвчевко

)

