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 9, буд. З-б, кв. 11, ж.п. № 4
Від наймача Корхової Людмили Львівни надійшла заява на приватизацію
житлового приміщення № 4, яке складається з однієї кімнати та відповідної
площі місць загального користування в дванадцятикімнатній квартирі
спільного заселення, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Лозова,
мікрорайон 9, буд. З-б, кв. 11, яке використовується нею на умовах найму.
Мешканець квартири згідно з Законом України "Про приватизацію
державного житлового фонду" має пільгу на безкоштовну передачу у власність
квартири.
Керуючись ст. ст. 5, 6, 8 Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду", п. 5 делегованих повноважень ст. 30 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", рішенням Конституційного Суду України
від 10.06.2010 року № 15-рп/2010, справа № 1-38/2010, на підставі рішення
міської ради від 31.01.2011 року № 133 "Про передачу виконавчому комітету
міської ради повноважень щодо приватизації житлового фонду" та розглянув
ши матеріали із зазначеного питання, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Прохання наймача Корхової Людмили Львівни задовольнити і
передати їй житлове приміщення № 4, яке складається з однієї кімнати та
відповідної площі місць загального користування в дванадцятикімнатній
квартирі спільного заселення за адресою: Харківська область, м. Лозова,
мікрорайон 9, буд. З-б, кв. 11, в приватну власність.
2. Відділу з обліку житла та управління комунальною власністю міської
ради (Пономаренко Б.В.) оформити свідоцтво про право власності на житло у
п’ятиденний строк.
3. Комунальному підприємству "Житлова управляюча компанія" міської
ради (Фіндюкевич О.Г.) у п’ятиденний строк укласти договір з Корховою ЛЛ.
на участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з обліку житла та
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Про оформлення права приватної
власності на ж ї і т л о за адресою:
Харківська область, м. Лозова,
вул. Гетьманська, буд. 1, кв. 28
Від наймача Радченко Людмили Олександрівни надійшла заява на
приватизацію двокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: Харківська
область, м. Лозова, вул. Гетьманська, буд. 1, кв. 28, яка використовується
нею та членами її сім’ї на умовах найму.
Керуючись ст.ст. 5, 8 Закону України "Про приватизацію державного
житлового фонду", п. 5 делегованих повноважень ст. ЗО 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 приватизації житлового фонду" та розглянувши матеріали
із зазначеного питання, виконавчий комітет міської ради
ВИР І ШИВ:
1. Прохання наймача Радченко Людмили Олександрівни задовольнити і
передати двокімнатну квартиру за адресою: Харківська область, м. Лозова,
вул. Гетьманська, буд. 1, кв. 28, в приватну спільну сумісну власність
громадян: Радченко Людмили Олександрівни, Радченка Андрія Андрійовича,
Радченко Поліни Андріївни.
2. Уповноваженим власником квартири визначити Радченко Людмилу
Олександрівну.
3. Відділу з обліку житла та управління комунальною власністю міської
ради (Пономаренко Б.В.) оформити свідоцтво про право власності на житло у
п’ятиденний строк.
4. Комунальному підприємству "Житлова управляюча компанія" Лозівської міської ради (Фіндюкевич О.Г.) у п’ятиденний строк укласти договір з
гр. Радченко Л.О. на участь у витратах на обслуговування та ремонт будинку.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з обліку житла
та управління комунальною власністю міської ради (Пономаренко Б.В.).

Міський голова
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