укрлIнА

ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБл {cTI
викоIIлвчий Ko}iITET
вiд " оу

рIшЕння

,l

Np бd?

201б р.

Про оформлення права прпватпоi
KllacHocTi на эlсптло за адресою:
XapKiBcbKa обласrъ. м. ЛЬзова,
мiкрорайон 3, буд. 31, кв. 8

Вiл нlftr.rача lfucapeBcbKoi Валентини Вiкюрiвrти надiйплrа здIва на
___
що знжолитьЪя за адресою: XapKiBcbKa
:р::лт."rт,р_i-"1l-lмнатноi_квартири.
ооласть.
м. Jlоющ мкрорайон З. бул. JI. в. 8, ле використOвусться
нею на

1мовах наfu,rу.

з Законоl,r УкраТни ''Про приватиза.цiю
житлового фондr'' не мае пiшrу на безкоштЬвну лередачу
4l:!Tu."roу
власнlсть квартири.
Меlш<анець квартири згiдно

Керуочись ст.ст. 5, 8 Закону УкраiЪи ''Про приватизацiю державною

житлового фонду", п. 5 делеговаrrюк поiновакенЪ ст.-30 Закону УкрiiЪ" ''Про
мiсцеве самовряд5ваяня в YKpaiH", на пiдставi рiшенrrя MicbKoi ради ;И
Зl сiчня 201l року Nэ lЗ3 "Про передачу виконавчЪму KoMiTery MicbKoi рали
повновФкень цодо приватизацiТ житлового фондr" та розглянувши матерiа;rи
iз зазначеною питалня, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШ ИВ:

l. Прохання наiлrлача flисаревськоi Валентини Вiкторiвни задовольнити
i передати iй двокiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайон 3. бул. 3 l. кв. 8. в приватну власнiсть.
2. Розрахlтrок BapTocTi надлишковоi загальноi тшrощi квартири, що
приватизу€
ться затвердити (додаток на 1 арк. у матерiалах).
' З. 'Суму
в розмiрi 2,54 rрн, за надIишки загальноi площi
гр. Гlлсаревiькiй В.В. сплатrлги на розржунковий _рчц9к вiддiлення
Iiержазною казначейства у Харкiвськiй областi N9 З1510905700015, код
iЬбSЗОSО, банк УЩ в Хjркiвсiкiй областi МФО 85101l, код бюджетноi
класифiкачiТ 24l 344 l4.
4. Вiддiлу з облiку житла та управлiнrrя ком}rrальною власнiстю мiськоi
свiдоцтво про право bT acHocTi на житло у п'ятиденний строк,
ради оформити
'Kolяyтr*uno-y
.rЦф"urству "Житлова )rправJIяюча . компаяiя"
5i
строк укJIасти доювrр з гр
п'ягиденний
(Фiндюкевич О.Г.)
на обсrrуmвlъалня та peMoItT
Писаревською В.В. на уч{ють у
будинку.
асти на вiддiл з облiку житла та
6, Контроль за виконанням
ради Фономаренко Б.В.)
управлiння комунальною вJIаснlстю м

' -

у

мiськпй голова

с.в. зЕлЕIt

ПоЕомаI)еЕко, 2-Зl-З7

в,м

2

,Щ.Ю.Iвчевко

