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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
хАPKIBcbKoi оБJIАст]
ВИКОIIДВЧИЙ KOMITET
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Про оформлення праве прпватноi
впаспостi на 2кптпо за адресою:
XapKiBcbKa область. м. ЛЬзооа,
мiкрорайон 3, буд. 2l-a, кв. 25

{/а

Вiд наймача Онишко Лiдii ОлексiiЪни надiйшла змва Ira приватизацiю
двокiмнатноi квартири, що знаходиться за адресою: XapKiBcbKa
область,
м. Лоюв4 мiкрорайон 3, буд. 2l-ц rB. 25, лв
нею на )л.lомх

"ЙЬр""""rуЙ"

найuу.

Меппсаяець квартири згiдно з Законом УкраiЪи ''Про приватизацiю
ЖИТДОВОГО фОНдl" не мае пЬry на безкоrггЬвну цередачу
|:|*Т"О.О
у
власнlсть квirртири.
Керуючись ст.ст, 5, 8 Закону УкраiЪи ''Про приватизацiю
державного
житловою фондr", п. 5 делегованих повновакень ст. З0 Закону УrраiЪи
''Про
в
УкраiЪi'',
на пiдставi рiшенrrя MicbKoT рад.I ;И
у]сlеве 91Irlоврядrвання
31 сiчня 2011 року Ne 1З3 ''Про передачу виконавчому комiтец, MicbKo.i
ради
повнокDкень щодо приватизацii житлового фондr'' та
матерiали
розгляrryъши
lз зазначеного питання, виконавчий койтег MicbKoi
ради

ВИРIШ ПВ:

1. Прохання наймача оницrко

Лiдii Оле',.сiЪни задовольЕити i передати

1й двокiмнатну квартиру за адpесою: XapKiBcbKa область,

м. Лозова,

l-a. кв. 25. в приватну власнiсть.
2. Розрахунок BapTocTi надлишковоi зага:rьноi площi квартири, що
приватизуеться затвердити (додаток на 1 арк. у матерiалах).
мiкрорайон З. бул.
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3. Суму в

розмiрi 3,86 грн.

за

надлшfiки загальноi rrлощi
гр. Онишко Л.О. сплатити на ротжунковий рахунок вiдцiленrrя ,Щержавного
казначейства у Харкiвськiй областi Ns 31510905700015, код 38053090, банк

Y/{K в Харкiвськiй областi МФО 851011, код бюддетноi

класифiкацii
24]'з44l4.
4. Вiддiry з облiку жtттла та рравлirrrrя комуIlальною власнiстю MicbKoT
ради оформити свiдоцтво про право шасностi на житло у п'ятиденний сцlок.
5. Комlrrапьному пiдпрпемству "Житлова )rправJIяюча колшrдliя"
(Фiндюкевич О.Г.) у п'ял,rденний строк }класти доювiр з гр. ОЕишко Л.О. на
участь у витратzlJ( на обuryтовування та ремоrr будиrтку.
на вiллiл з облiку житла та
6. Коrrгроль за виконанrrям рiшення
@ономаренко Б.В.)
управлiння комуншrьною власнiстю м

мiський голова
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Пономаренко,,? _з 1-

с.в. зЕлЕнськиЙ
,

с.А.
Д.Ю. IвчеЕко

