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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
XAPKIBCьKOI ОБЛАСТI
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Про оформлення права приватноi
власностi на житло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайон 4, буд.31, кв.28
вiд наймача. Гужви Ярослави Олександрiвни надiйшла зЕuIва на
приватизацiр трикiмнатноi.квартири, що знаходиться за адресою: XapKiBcbKa
область, м. Лозова, мiкрорайон 4, буо. 31, кв. 28, яка
нею та
""*ор"Ъrовуеться
членами iT сiм'I на умовах найму.
МешканЦi квартирИ згiднО з ЗаконоМ УкраiЪИ "Про приватизацiю
державного житлового фонду" не мають пiльry на безкоштовну передачу у
власнlсть квартири.

Керуючись ст.ст. 5,

8 Закону

УкраТни "Про приватизацiю державного
житлового фонду", П. 5 делегованих повноваженi ст. З0 Закону Украiни "Про
мlсIIеве самовряДування В УкраiЪi"' на пiдставi рiшення MicbKoi Ради
ВiД З 1 СiЧНЯ 201 1 року Jф 13З "Про передачу виконавчому KoMiTeTy MicbKoT
ради

ПОВНОВаЖенЬ Щодо приватизацii житлового фонду" та розглянувши матерiали iз
зuвначеного питання, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВиРIШИВ:

1. Прохання наймача Гужви Ярослави Олександрiвни задовольнити i
ПереДаТи трикiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa область, м. Лозова,

мiкрорайон 4, буд. З1, кв. 28,у приватну спiльну часткову власнiсть громадян:
Гужви Ярослави Олександрiвни, Гужви Щениса Сергiйовича.
2. Уповноваженим власником квартири визначити Гужву Ярославу
Олександрiвну.
3. Розрахунок BapTocTi надлишковоi загальноi площi квартири, що
приватизуеться затвердити (додаток на 1 арк. у матерiалах).
4. Суму в розмiрi 2,6З грн. за надпишки загальноi гшоф гр.Гужвi Я.О.
сплатити на розрахунковий рахунок вiддiлення ,.Щержавного казначейства у
Харкiвськiй областi J$ Зl5l0905700015, код 3805З090, банк УДК в Харкiвськiй
областi МФО 851011, код бюджетноТ класифiкацii 241З44|4.
5. Вiддiлу з облiку житла та управлiння комунzlльною власнiстю MicbKoT
ради (Пономаренко Б.В.) оформити свiдоцтво про право власностi на житло у
п'ятиденний строк.
6. KoMyHaTlbHoMy пiдприсмству "Житлова управляюча компанiя"
(Фiндюкевич О.Г.) у п'ятиденний строк
договiр з Гужвою Я.О. на
будинку.
у{асть у витратах на обсrrуговуваннrl та
на вiддiл з облiку житла та
7. Контроль за виконанням
ради (Пономаренко Б.В ).
управлlннll комунапьною власнlстю

с.в. зЕлЕнськиЙ
с.А.
Д.Ю. Iвченко

