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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
ХАРКIВСЪКОi ОБЛАСТI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
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Про оформлепня права приватноi

lr€

власностi на житло за адресою:
XapKiBcbKa область, м. Лозова,
мiкрорайон 5, буд.22, кв.

вiд

2

наймача Терновоi JIюдмили Миколаiвни надiйшла з€uIва на

приватизаЦiр трикiмнатноi квартири, що знаходиться за адресою: XapKiBcbKa
область, м. Лозова, мiкрорайог5, буо. 22, кв. 2, яка використовусться нею та
членами Ti ciM'i на умовах найму.
Керуючись ст.ст. 5, 8 Закону Украiни "Про приватизацiю державного
житловоГо фонду", П. 5 делегованих повноваженi ст. 30 Закону УкраТни "Про
мlсцеве самоврядуваннrI в Украiъi", Н& пiдставi рiшення мiськоI ради вiд З t
сiчня 2011 року }Гэ l3з "Про передачУ виконавЧому KoMiTeTY мiськоi'Ради
повноваЖенъ щодО приватиЗацii житлового фонду" та розглянувши матерiали
iз зазначеного питання, виконавчий KoMiTeT мiськоi радЙ

ВиРIШИВ:

1. ПРОхання наймача Терновоi Людмили МиколаiЪНЪ задовольнити i
ПеРеДати тРикiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa область, м. Лозова,
МiКРОРайОн 5, буд. 22, кв. 2, в приватну спiльну часткову власнiсть громадян:
ТерновоТ Jftодмили Миколаiвни, Кемарського Владислава Свгеновича у рiвних
частках ло |l2 кожному спiввласнику.
2. Уповноваженим вJIасником квартири визначити Тернову Люлмилу
МиколаiЪну.
З. Розрахунок BapTocTi надлишковоi зага.ltьноТ площi квартири, що
приватизуетъся затвердити (додаток на 1 арк. у MaTepia-lrax).
Суму
надлишки загальноi площi
розмiрi 2,З7 грн.
гр. Терновiй Л.М. сплатити на розрахунковий рахунок Лозiвського УШСУ
XapKiBcbKoi областi Ns 31510905700015, код 3805З090, банк ГУДКСУ в
Харкiвськiй областi МФО 851011, код бюджетноi класифiкацii З 1030000.
5. Вiддiлу з облiку житла та управлiння комунaльною власнiстю MicbKoT
(Пономаренко
Б.В.) оформити свiдоцтво про право власностi на житло .v
р}ли
п'ятиденний строк.
Комунальному пiдприемству "Житлова управляюча компанiя"
(Фiндюкевич О.Г.) у п'ятиденний строк укJIасти договiр з гр. Терновою Л.М.
на )л{асть у витратах на
ремонт будинку.
7. Контроль за виконанням
покJIасти на вrддiл з облiку житла та
комун€
t
льною
власнlстю
ради (Пономаренко Б.В.).
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