УКРАЇНА

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від

грудня 2016 р.

Про оформлення права приватної
власності на житло за адресою:
Харківська область, м. Лозова,
мікрорайон 3, буд. 4, кв. 56
Від наймача Комісаренка Володимира Федоровича надійшла заява на
приватизацію трикімнатної квартири, що знаходиться за адресою: Харківська
область, м. Лозова, мікрорайон. З, буд. 4, кв. 56, яка використовується ним та
членами його сім’ї на умовах найму.
Мешканці квартири згідно з Законом України "Про приватизацію державного
житлового фонду" не мають пільгу на безкоштовну передачу у власність квартири.
Керуючись ст.ст. 5, 8 Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду", п. 5 делегованих повноважень ст. 30 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", на підставі рішення міської ради
від 31 січня 2011 року № 133 "Про передачу виконавчому комітету міської ради
повноважень щодо приватизації1житлового фонду" та розглянувши матеріали із
зазначеного питання, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :
1. Прохання наймача Комісаренка Володимира Федоровича задовольнити
і передати трикіхмнатну квартиру за адресою: Харківська область, м. Лозова,
мікрорайон 3, буд. 4, кв. 56, у приватну спільну сумісну власність громадян:
Комісаренка Володимира Федоровича і Комісаренко Лідії Миколаївни.
2. Уповноваженим власником квартири визначити Комісаренка
Володимира Федоровича.
3. Розрахунок вартості надлишкової загальної площі квартири, що
приватизується затвердити (додаток на 1 арк. у матеріалах).
4. Суму в розмірі 3,12 грн. за надлишки загальної площі гр. Комісаренку
В.Ф. сплатити на розрахунковий рахунок Лозівського УДКСУ Харківської
області №31510905700015, код 38053090, банк ГУДКСУ в Харківській області
МФО 851011, код бюджетної класифікації 31030000.
5. Відділу з обліку житла та управління комунальною власністю міської
ради оформити свідоцтво про право власності на житло у п’ятиденний строк.
6. Комунальному підприємству "Житлова управляюча компанія" Лозівської
міської ради (Фіндюкевич О.Г.) у п’ятиденний строк укласти договір з
Комісаренком В.Ф. на участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з обліку житла та
управління комунальною власністю міської ради (Пономаренко Б.В.).
Міський голова

С.В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

