
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “______” ________________ 2017 року                                                              № _______

Про надання ордера на жиле
приміщення у гуртожитку

 

         Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,   підпунктом 8 п. “б”  ст.
30  Закону  України   “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  рішенням
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 вересня 2010 року
№  902  “Про  затвердження  нової  нумерації  кімнат  у  гуртожитках”,
враховуючи  пропозиції громадської комісії з житлових питань, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

    Дати  ордер  на  жиле  приміщення  у  гуртожитку,  що  належить  до
комунальної  власності  територіальної  громади  м.Кропивницького,
громадянину  Міновичу М.В., який в ньому проживає (додаток на 1 арк.).

Міський голова                                                                                   А. Райкович

Паламарчук  24 85 11



Додаток
до рішення   виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради
“_____” ______________  2017 
№ _______

Перелік даних
Міновіча М.В.  для надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

№
з/
п

Прізвище, ім”я,
по батькові

Місце
роботи,
посада

З якого часу 
проживає

в гуртожитку

Склад
сім’ї

(поімен-
но),

родинні
відносини

Адреса поперед-
нього місця про-

живання,
кількість кімнат,

кв.м і
характеристика

займаної
житлової площі

Житлова площа, 
на  яку надається ордер

Підстави для
надання

житлового
приміщення
у гуртожиткуАдреса

№ по-
вер-
ху

№ 
кім-
нати

Кіль-
кість
кім-
нат

Жит-
лова
пло-
ща

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Міновіч 

Микола 
Володимирович

Пенсіонер Проживає на 
підставі 
ордера ВАТ 
«Червона 
зірка» 

Один Вул.*********,  
1 кімн.,
ж/пл 15,2 кв.м,
мешкає 1 особа

Вул.В’ячеслава
Чорновола,1-б

5 108 1 15,5 Рішення 
виконавчого 
комітету 
Кіровогра-
дської 
міської ради 
від 27 
вересня 
2010 року 
№ 902

Начальник відділу ведення обліку житла
Кіровоградської міської ради                                                                                                                       В.Пількін



 Доопрацьовано 08.12.2017

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20__ року №______

м.Кропивницький

Про надання ордера на жиле
приміщення у гуртожитку

 

        Керуючись ст. 140, 146 Конституції  України, підпунктом 8 п. “б” ст. 30
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  рішенням
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27 вересня 2010 року
№  902  “Про  затвердження  нової  нумерації  кімнат  у  гуртожитках”,
враховуючи пропозиції громадської комісії  з житлових питань, Виконавчий
комітет міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

    Дати  ордер  на  жиле  приміщення  у  гуртожитку,  що  належить  до
комунальної  власності  територіальної  громади  м.Кропивницького,
громадянину  Міновичу М.В., який в ньому проживає (додаток на 1 арк.).

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                         О.Мосін

Паламарчук  24 85 11



Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
міської ради міста Кропивницького
“_____” ______________  2017 
№ _______

Перелік даних
Міновіча М.В.  для надання ордера на жиле приміщення у гуртожитку 

№
з/
п

Прізвище, ім”я,
по батькові

Місце
роботи,
посада

З якого часу 
проживає

в гуртожитку

Склад
сім’ї

(поімен-
но),

родинні
відносини

Адреса поперед-
нього місця про-

живання,
кількість кімнат,

кв.м і
характеристика

займаної
житлової площі

Житлова площа, 
на  яку надається ордер

Підстави для
надання

житлового
приміщення
у гуртожиткуАдреса

№ по-
вер-
ху

№ 
кім-
нати

Кіль-
кість
кім-
нат

Жит-
лова
пло-
ща

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Міновіч 

Микола 
Володимирович

******* Проживає на 
підставі 
ордера ВАТ 
«Червона 
зірка» 

Один Вул.В’ячеслава
Чорновола,1-б,
кімн.129,  
1 кімн.,
ж/пл 15,2 кв.м,
мешкає 1 особа

Вул.В’ячеслава
Чорновола,1-б

5 108 1 15,5
Рішення 
виконавчого 
комітету 
Кіровогра-
дської 
міської ради 
від 27 
вересня 2010
року  № 902

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                          В.Пількін
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