УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від „_______” ________________ 2017 року

№ _______

Про взяття громадян
на квартирний облік

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а”,
підпунктом 7 п. “б” ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та ст. 39, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши
квартирні справи громадян, які беруться на квартирний облік при
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, спільне рішення
адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, враховуючи пропозиції
громадської комісії з житлових питань, виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Взяти на квартирний облік при виконавчому комітеті
Кіровоградської міської ради громадян за місцем проживання згідно зі
списком, всього – 9 сімей (додаток 1 на 3 арк., додаток 2 на 1 арк.).
2. Включити ************** Ковальчука Максима Сергійовича,
Полюхович Лілію Володимирівну до першочергової черги (додаток 3 на
1 арк.).
3. Затвердити спільне рішення адміністрації та житлової комісії
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області про взяття громадян на квартирний облік,
всього – 2 сім'ї (додаток 4 на 1 арк.).

Міський голова

Паламарчук 24 85 11

А. Райкович

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“_______” _____________2017
№ ______
СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Загальна та першочергова черги

№ з/п, Прізвище, ім'я,
по батькові,
№
справи

Місце роботи заявника,
рік народження

2567
904
34

************, робітник, Вул.*********** .
**** р.н.
Приватний будинок,
впорядкований.
Проживає 5 осіб.
Житлова площа 30,0 кв.м.
Проживає в місті з 1976 р.

Татаров
Микола
Миколайович

400854

Адреса, характеристика жилої Підстава для взяття на
площі, її відомча належність, облік, примітка
з якого часу проживає у місті
****************

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

Прізвище, ім'я, по
батькові, родинні
відносини членів сім'ї та
їх рік народження

Загальна черга
03.10.2017 р.

Дружина **********

Першочергова черга
******* 03.10.2017 р.

Син*********
Син ********
Син ********

2568

400855

Матвієнко
Світлана
Володимирівна

Тимчасово не працює,
**** р.н.

Вул.*********** .
Приватний будинок,
впорядкований.
Проживає 4 особи.
Житлова площа 22,92 кв.м.
Проживає в місті з 1999 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.

Загальна черга
03.10.2017 р.

*********

2569
905
255

Поривай
Дмитро
Олександрович

*************,
**** р.н.

Петринко
Андрій
Васильович

**************,
**** р.н.

Гловацький
Євгеній
Альбертович

**************,
**** р.н.

Вул.**********.
Гуртожиток

Проживання в гуртожитку
*********

400857

2571
907
257
400858

*********

Першочергова черга
******* 05.10.2017 р.

400856

2570
906
256

Загальна черга
05.10.2017 р.

Вул.***********.
Част. приватного будинку,
частково впорядкований.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 10,2 кв.м.
Проживає в місті з 1971 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.
**********

Вул.*************.
Комунальна квартира,
частково впорядкована.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 11,3 кв.м.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.
**********

Загальна черга
11.10.2017 р.

*********

Першочергова
черга***********
11.10.2017 р.

Загальна черга
12.10.2017 р.
Першочергова черга
************
12.10.2017 р.

Дружина
**********.

2572
909
259

Ногін
Тимчасово не працює,
Юрій
**** р.н.
Володимирович

Вул.*************.
Окрема квартира,
впорядкована.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 18,2 кв.м.
Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної
Загальна черга
статі віком більше 9 років в 25.10.2017 р.
одній кімнаті
*********
Першочергова черга
******** 25.10.2017 р.

**********

Зімін
Дмитро
Вікторович

Тимчасово не працює,
**** р.н.

Вул.************.
Окрема квартира,
впорядкована.
Проживає 4 особи.
Житлова площа 33,8 кв.м.
Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної
Загальна черга
статі віком більше 9 років в 30.10.2017 р.
одній кімнаті
**********
Першочергова черга
******* 30.10.2017 р.

Дружина*********

Рєчкін
Михайло
Анатолійович

Тимчасово не працює,
**** р.н.

Вул.*************.
Окрема квартира,
невпорядкована.
Проживає 7 осіб.
Житлова площа 43,48 кв.м.
Проживає в місті з 1964 р.

Прож.в невпорядкованiй
квартирі
***********

Дружина **********

400859

2573
911
261
400860

2574
912
262
400862

Начальник відділу ведення обліку житла

Загальна черга
02.11.2017 р.
Першочергова черга
*********** 02.11.2017
р.

В.Пількін

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“_______” _____________2017
№ ______
ПЕРЕЛІК
даних Щербини Н.І. для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Позачергова черга
№ з/п,
Прізвище, ім'я,
№ справи по батькові,

Місце роботи
заявника, рік
народження

Адреса, характеристика жилої площі, Підстава для взяття на облік, Наявність підстав для
її відомча належність, з якого часу
примітка
надання пільг, дата
проживає у місті
подання заяви

Прізвище, ім'я, по
батькові, родинні
відносини членів сім'ї
та їх рік народження

327
219
5100247

************,
**** р.н.

Вул. ****************

*********

Щербина
Назар
Ігорович

Начальник відділу ведення обліку житла

***************

Позачергова черга
******* 11.10.2017 р.

В.Пількін

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“_______” _____________2017
№ ______
СПИСОК
громадян для включення до першочергової черги
№ з/п, Прізвище, ім'я,
по батькові,
№
справи

Місце роботи
заявника, рік
народження

1025
908
258

Ковальчук
Максим
Сергійович

Полюхович
Лілія
Володимирівна

400861
2222
910
260

Підстава для взяття на
облік, примітка

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

Прізвище, ім'я, по
батькові, родинні
відносини членів сім'ї та їх
рік народження

Тимчасово не працює, Просп.**********.
**** р.н.
Окрема квартира, впорядкована.
Проживає 3 особи
Житлова площа 14,0 кв.м.
Проживає в місті з 1994 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.
***********

Загальна черга
06.02.2003 р.

***********

****************,
**** р.н.

Проживання в гуртожитку
**************

400493

Начальник відділу ведення обліку житла

Адреса, характеристика жилої
площі, її відомча належність, з
якого часу проживає у місті

Вул.********.
Гуртожиток

Першочергова черга
********** 17.10.2017
р.
Загальна черга
13.12.2013 р.
Першочергова черга
********** 30.10.2017
р.

В.Пількін

Син **********

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“______” _____________ 2017
№ ________

Спільне рішення
адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області про
взяття громадян на квартирний облік

№ Назва організації чи
п/п установи

Прізвище, ім'я по батькові
заявника

Управління Державної Солод Руслан Юрійович;
служби України з
надзвичайних ситуацій Сібігатуліна Ольга
у Кіровоградській
Володимирівна
області

Начальник відділу ведення облікужитла

Дата рішення
та номер
26.10.2017 р.
Протокол
№6

Кількість
аркушів
2

В. Пількін

Доопрацьовано 08.12.2017

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20__ року

№______
м.Кропивницький

Про взяття громадян
на квартирний облік
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а”,
підпунктом 7 п. “б” ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та ст. 39, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши
квартирні справи громадян, які беруться на квартирний облік при
Виконавчому комітеті міської ради міста Кропивницького, спільне рішення
адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, враховуючи пропозиції
громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Взяти на квартирний облік при Виконавчому комітеті міської ради
міста Кропивницького громадян за місцем проживання згідно зі списком,
всього – 9 сімей (додаток 1 на 3 арк., додаток 2 на 1 арк.).
2. Включити ********* Ковальчука Максима Сергійовича, Полюхович
Лілію Володимирівну до першочергової черги (додаток 3 на 1 арк.).
3. Затвердити спільне рішення адміністрації та житлової комісії
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області про взяття громадян на квартирний облік,
всього – 2 сім'ї (додаток 4 на 1 арк.).

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Паламарчук 24 85 11

О.Мосін

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
“_______” _____________2017
№ ______
СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Загальна та першочергова черги

№ з/п, Прізвище, ім'я,
по батькові,
№
справи

Місце роботи заявника,
рік народження

Адреса, характеристика жилої Підстава для взяття на
площі, її відомча належність, облік, примітка
з якого часу проживає у місті

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів
сім'ї та їх рік народження

2567
904
34

Публічне акціонерне
товариство
"Гідросила",********

Вул.************** .
Приватний будинок,
впорядкований.
Проживає 5 осіб.
Житлова площа 30,0 кв.м.
Проживає в місті з 1976 р.

Загальна черга
03.10.2017 р.

Дружина***********

Татаров
Микола
Миколайович

400854

********************

Першочергова черга
**************р
03.10.2017 р.

Син ***********
Син ***********
Син***************

2568

400855

Матвієнко
Світлана
Володимирівна

Тимчасово не працює,
**** р.н.

Вул.************** .
Приватний будинок,
впорядкований.
Проживає 4 особи.
Житлова площа 22,92 кв.м.
Проживає в місті з 1999 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.

Загальна черга
03.10.2017 р.

***************

2569
905
255

Поривай
Дмитро
Олександрович

Державна установа
Вул.**************.
"Кропивницька
Гуртожиток
виправна колонія (№6)",
**************

Проживання в гуртожитку
***************

Петринко
Андрій
Васильович

**************,
військовослужбовець,
**** р.н.

Вул.**************.
Част. приватного будинку,
частково впорядкований.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 10,2 кв.м.
Проживає в місті з 1971 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.
**************

Гловацький
Євгеній
Альбертович

Головне управління
Національної поліції в
Кіровоградській області,
**********

Вул.*************.
Комунальна квартира,
частково впорядкована.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 11,3 кв.м.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.
**************

400857

2571
907
257
400858

*************

Першочергова черга
*********** 05.10.2017
р.

400856

2570
906
256

Загальна черга
05.10.2017 р.

Загальна черга
11.10.2017 р.

****************

Першочергова черга
************
11.10.2017 р.

Загальна черга
12.10.2017 р.
Першочергова
черга*************
12.10.2017 р.

Дружина
*******************

2572
909
259

Ногін
Тимчасово не працює,
Юрій
**** р.н.
Володимирович

Вул.**************.
Окрема квартира,
впорядкована.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 18,2 кв.м.
Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної
Загальна черга
статі віком більше 9 років в 25.10.2017 р.
одній кімнаті
**************
Першочергова
черга***************
25.10.2017 р.

***************

Зімін
Дмитро
Вікторович

Тимчасово не працює,
**** р.н.

Вул.*****************.
Окрема квартира,
впорядкована.
Проживає 4 особи.
Житлова площа 33,8 кв.м.
Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної
Загальна черга
статі віком більше 9 років в 30.10.2017 р.
одній кімнаті
*************
Першочергова черга
******** 30.10.2017 р.

Дружина Зіміна Ю.О.,
**************

Рєчкін
Михайло
Анатолійович

Тимчасово не працює,
**** р.н.

Вул.****************.
Окрема квартира,
невпорядкована.
Проживає 7 осіб.
Житлова площа 43,48 кв.м.
Проживає в місті з 1964 р.

Прож.в невпорядкованiй
квартирі
*************

Дружина Рєчкіна В.В.,
***************

400859

2573
911
261
400860

2574
912
262
400862

Начальник відділу ведення обліку житла

Загальна черга
02.11.2017 р.
Першочергова черга
********************
02.11.2017 р.

В.Пількін

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
“_______” _____________2017
№ ______

ПЕРЕЛІК
даних Щербини Н.І. для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Позачергова черга
№ з/п,
Прізвище, ім'я,
№ справи по батькові,

Місце роботи
заявника, рік
народження

Адреса, характеристика жилої площі, Підстава для взяття на облік, Наявність підстав для
її відомча належність, з якого часу
примітка
надання пільг, дата
проживає у місті
подання заяви

Прізвище, ім'я, по
батькові, родинні
відносини членів сім'ї
та їх рік народження

327
219
5100247

*****************

Вул.*************

**************

Щербина
Назар
Ігорович

Начальник відділу ведення обліку житла

*****************

Позачергова черга
*************

В.Пількін

Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
“_______” _____________2017
№ ______

СПИСОК
громадян для включення до першочергової черги
№ з/п, Прізвище, ім'я,
по батькові,
№
справи

Місце роботи
заявника, рік
народження

1025
908
258

Ковальчук
Максим
Сергійович

Полюхович
Лілія
Володимирівна

400861
2222
910
260

Підстава для взяття на
облік, примітка

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів
сім'ї та їх рік народження

Тимчасово не працює, Просп.*****************.
**********
Окрема квартира, впорядкована.
Проживає 3 особи
Житлова площа 14,0 кв.м.
Проживає в місті з 1994 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.
**************

Загальна черга
06.02.2003 р.

************

*************

Проживання в гуртожитку
***************

400493

Начальник відділу ведення обліку житла

Адреса, характеристика жилої
площі, її відомча належність, з
якого часу проживає у місті

Вул.**************
Гуртожиток

Першочергова
черга**********
17.10.2017 р.
Загальна черга
13.12.2013 р.
Першочергова черга
********** 30.10.2017
р.

В.Пількін

Син *************

Додаток 4
до рішення Виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
“______” _____________ 2017
№ ________

Спільне рішення
адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області про
взяття громадян на квартирний облік

№ Назва організації чи
п/п установи

Прізвище, ім'я по батькові
заявника

Управління Державної Солод Руслан Юрійович;
служби України з
надзвичайних ситуацій Сібігатуліна Ольга
у Кіровоградській
Володимирівна
області

Начальник відділу ведення обліку житла

Дата рішення
та номер
26.10.2017 р.
Протокол
№6

Кількість
аркушів
2

В. Пількін

