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ЛОЗIВСЬКА MICЬKA РАДА
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Про оформлення права приватноi
власностi на жптло за адресою;
XapKiBcbKa обласгь, м. Лозова,
бульвар Шевченка, буд. б1, кв. 8
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Вiд

наймача Петренко Iрини Михайлiвни надiйшла заява

на

приватизацiю двокiмнатноi квартири, що знltходиться за адресою: XapKiBcbKa
область, м. Лозощ бlтьвry Шевчеlлса, буд. бl, rc. 8, _ше вrлtорисrовустъся нею на

ploмx

найму.

Мешканець квартири згiдно з Законом УкраiЪи "Про приватизачiю
мае пiльry на безкоштовну передачу у
державного хитлового фо"ду"
"е
власнlсть ккlртири.
Керуючись ст.ст. 5, 8 Закону Украiни "Про приватизацiю державною
житлового фонду", п. 5 делегованих повноважень ст. 30 Закону Укра'iЪи "Про
мiсцеве самоврядраш1я в YKpaiHi", на пiдставi рiшення мiськоi ради вiд
]l сiчня 20Il року Ns lJЗ "Про передачу вик^навчому KoMiTery MicbKoT рали
повноважень щодо приватизацii житлового фонду" та розгlrянувши матерiали
iз зазначеного питаЕIuI, виконавчий KoMiTeT MicbKoТ ради

ВИРIШИВ:

1. Прохаrтня наймача Пе,гренко Iрини Михайлiвни задовольнити i
передати Тй двокiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa область, м. Лозова,
бульвар Шевченка, буд. 61, кв. 8, в приватну кпаснiсть.
2. Розрахунок BapTocTi надлишковоi загальноТ площi квартири, що
приватизуеться затвердити (додаток на | арк. у матерiалах).
3. Суму в розмiрi 2,20 грн. за надлишки зага,,rьноi rtлощi гр. Петренко I.M.
сплатити на розрахунковий рахунок вiддiлення ,Щерхавного казначейстм у
Харкiвськiй областi Np 31510905700015, код З8053090, банк УШt в XapKiBcbкiй областi МФО 851011, код бюджетноi класифiкацii 241З4414.
4. Вiддi"ту з облiку жиlла ra управлiння комунальною власнiсгю Micbkoi
,ra житло
у п'ятиденний с,грок,
ради оформити свiдоцтво про право власностi
Комунальному пiдприсмству "Житлова управляюча компанiя"
(Фiндюкевич О.Г.) у п'ятиденний строк ук,rасти договiр з гр. Петренко I.M.
на участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
6. Контроль за виконанням рiшення покласти на вiддiп з облiку житла та
(Пономаренко Б.В.)
управлlнrц кому наIIьною в-,]аснlстю MlcbK()
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