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Про оформлепня правд пршвдтноТ
власпостi на rr(птло за ддресою:

XapKiBcblca облrсгь, м. Лозовl,
мiкрорайон 2, буд. 15, кв. 48

Вiд

наймача Козiнова Олексй Леонiдовича надiйшла заява на
приватизацiю однокiмнатноi квартири, що знжодиться за адресою:

XapKiBcbKa обл., м. Лозова" мiкрорайон 2, буд, l5, кв. 48, яка використовуеться
ним на умовах найму.
Мепrканець квартири згiдно з Законом Украiни "Про приватrзацiю
державноп) )lс{тлового фондl" мае пiльry на безкопrrовну передачу у
ыrаснiсть квартири.
Керуючись ст.ст. 5, 6, 8 Закону УкраiЪи "Про приватизацiю державного
житловою фондl", п, 5 делегованих повноважень ст. 30 Закону Украiни "Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", на пiдставi рiшення MicbKoT ради вИ
Зl сiчля 201l роry Nэ l33 "Про перелачу виконавчому KoMiTery MicbKoi ради
повноважень щодо приватизацii тс,tтлового фонду" та розглянувши матерiали
iз зазначеною шлтання, виконавIIий KoMiTeT мiськоi ради

l. Вiдкласти

ВПРIШИВ:

розгJIяд з:rяви наfo,лача Козiнова Олексiя Леонiдовича про
приватизацiю двокiмнатноi квартири, що знжодлтъся за адресою: XapKiBcbKa
обл., м. Лозова, мiкрорайон 2, буд. 15, кв. 48, до повного погашення
заборюваностi по коtfунальних ппатежах.
2. Вiддiлу з облiку житла та управлiн ня комунальною власнiстю MicbkoT
ради ( ПономаренкоБ.В.) повернути за,lвнику оригiнали документiв, доданю<
до a-ви на приватизацiю, через вiдцiл <Щентр наданrrя адмiнiстратпвнlтк
посщ.п> (Степанова О,В.).

3. Кон,троль за вико нанням рlшенЕя п
голови ершова С.А.

на заступника мlською

мiеький голова
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Зауваясенrrя до рiшеrrня викон

приватноi.власно",,пч*,т"оlоiuо;жт;Тfi
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м. Лозова, мiкрорайоп 2, бул. 15, кв.
48>.

На сьоюднiшнiй день порядок приватизацii

визнача€ться

держzrвного житлового фоЕду
Житловим кодексом Укра-Тни та Зu*oror'V"puin,
<Про приватизачiю

державного житлового фондр>.
Вiдповiдно до ч. З ст. 9 Житлового кодексу УкраiЪи
громадяни мають право Еа

(будинкiв)

державнЬго'*"rпоЪо"о фонду, житлових
З::""Тл]ТТ_КваРТир
примlщень у г}ртожиткzrх, якi перебlзають власностi
територiальнЙ .poruo, uoo
у
придбання ix у житлових кооперативах, на бiржових
-oo"p*u"i"--y
торгж, шляхом
iндивiдуального ж,.глового будiвництва r"
власнiсть на iнших
пiдставах,
передбачених законом.

Вiдповiдно ч, l0 ct. 8
\_житловоm
_Закону Украiни .Про приватизачiю державного
Закон)
органи приватизацii, органи
фоltду>(далi -

самовряryваЕня не мають права вiдмовити мешканцям квартир (будинкiв), "i"ц""ожитлових
примiцень у ryртожиткzж у приватизацii займаного ними хитла, KpiM випадкiв,
передбачених законом.

IJим же Законом передбачено вичерпний перелiк пiдстав для вiдмови

мешканцям квартир (будинкiв), житлових rrримiцень у ryртожlтгках у приватизацii
займаного Еими житла, що передбаченi:.
- вiдповiдно до ч. 5 ст. 5 Закону кожний громадянин УкраiЪи мае право
приватизрати займане ним житло безоплатно в межах номiнальноi BapTocTi
житпового чеку або з частковою доплатою один раз.
- вiдповiдно до ч, 2 ст. 2 Закону не пiдrягають приватизацii: квартири-м}зеi;
квартири (булинки). житловi примiщення у г},ртожитках. розташованi на тери горiях
закритих вiйськових посеJIень, пiдприсмств. установ та органiзацiй, природних та
бiосферних заповiдникiв, нацiона_льних паркiв, ботанiчних садiв. дендрологiчнrл<,
vзоологiчнюq регiоншrьних ландшафтних паркiв, паркiв-пам'яток садово-паркового
мистецтвц iсторико-культlрвих заповiдникiв, м}зеiЪ; квартири (будинки), житловi
примiщення у ryртожиткilх! що перебlъають в аварiйному cTaHi (в якrтх ЕеможJIиво
забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кiмнати, булинки), вiднесенi у
встановJIеЕомУ порядку до числа службових, а також квартири (будинки), житловi
зонi безумовною (обов'язкового)
примiщення
ryртожиткzж, розташованi
вiдсепення, забрудненiй внаслiдок aBapii на Чорнобильськiй АЕс,
Вiдповiдно ч. 12 ст.8 Закону Украiни <dlpo приватизацiю деряавного
житлового фонд5о> слуlкбовi особи та громадяни прп порушенrri впмог Закону

у

в

УкраiЪи ,.IIро пршватизацiю державного жцтлового фо"дуо
дrпЙпплiнарпi, цшвiльпо-правову чи крпмiпальпу вiдповiдальнigть

HecJrTb
згiдцо з

чинцим законодавством.
Виходячи з вицевикJIадешсlго слiл зцачпти. що чинним законодавством

передбачено вичерпний перелiк заборон та обмежень щодо реа_rriзачiТ прав громадян

"а

пр"rат".ацiю квартир (будинкiв) державного житлового фонду, житлових

примiщень у г}ртожитках, якi перебувають у власностi територiальних громад.
Наявнiсть заборгованостi по сплатi KoMyHa;rbHиx послуг не е пiдставою дlrя вiдмови
мешканцям квартир (будинкiв). житлових лриviщень у ryртожиткж у лриватизацii
займаноm ними житла.

Головппй спецiа.riст юридичпого вiддiлу
апараry виконавчого KoMiTery
Лозiвськоi MicbKoi ради

!.Ю. Iвченко
\-.

