
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 затвердження рішення 
про надання квартир

Керуючись  ст. 140, 146  Конституції  України  та  підпунктом 2 п.  "а"
ст.  30  Закону  України   "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",
ст.  42,  43  Житлового  кодексу  Української  РСР,  Положенням  про  порядок
надання  службових  жилих  приміщень  і  користування  ними  в  Українській
РСР,  затвердженого  постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від  04  лютого
1988  року  №  37,  п.  3.5.  Інструкції  про  організацію  забезпечення
військовослужбовців  Збройних  Сил  України  та  членів  їх  сімей  жилими
приміщеннями,  затвердженої  наказом  Міністерства  оборони  України  від
30 листопада 2011 року № 737 (зі змінами), враховуючи рішення Виконавчого
комітету міської ради міста Кропивницького від __ грудня 2017 року № _____
"Про віднесення квартир до числа службових", протоколи засідань комісії з
контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України № 749,
№  750  від  22  листопада  2017  року,  листи  начальника  квартирно-
експлуатаційного  відділу  м.  Кропивницького  та  заступника  начальника
Кіровоградського  гарнізону  від  27  листопада  2017  року  № 2016,  № 2023,
пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет
міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:
          

1.  Затвердити  рішення  комісії  з  контролю  за  розподілом  житла  в
гарнізонах   Збройних  Сил  України   про надання  квартир  у  житловому
будинку   м.  Кропивницького  по  вул.  Космонавта  Попова,  16/17  та  по
вул. Космонавта Попова, 18, корп. 4 згідно з додатком.

2.  Відділу  ведення  обліку  житла  Міської  ради  міста  Кропивницького
видати ордери згідно з пунктом 1 цього рішення.

Міський голова                                                                             А.Райкович

Паламарчук 24 85 11



Додаток 

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

СПИСОК 
громадян для надання квартир

  
  №
 з/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце роботи,
посада

З якого часу перебуває
на квартирному

обліку

Склад сім’ї
(поіменно),

родинні
відносини

Адреса місця
проживання, кількість

кімнат, кв.м  і
характеристика

займаної жилої площі

Жила площа, яка надається
Підстави

для
надання

квартири

Адреса №
по-
вер-
ху

№ 
квар-
тири

Кіль-
кість
кім-
нат

Жила
площа

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

Юрій                
Павлович

*********** 28.07.2014 
першочерговачерга № 34; 
№ 1- відмова;                      
№ 2,3,4,5,6,7,8,10,12,21,
23,24,26  мають вислугу 
менше ніж 20 
календарних років;             
№ 9,11,15,30,31  
отримують квартири;         
№ 13,25,29,32,33  
проживають в іншому 
населеному пункті;            
№ 14,18,19  не 
упорядковані документи;  
№ 16,20  потребують 
однокімнатної квартири;   
№ 17,22, 27  отримують 
квартиру у позачерговій 
черзі;                                    
№ 28 - отримує  службову 
квартиру

Дружина  
Р*****, 
донька 
Р*****

м. Кропивницький, 
вул. ********,           
3 - кімн.,               
мешкає 11 осіб, 
договір піднайму

м. Кропивницький,
вул. Космонавта 
Попова,16/17

10 49 2 36,6 Протокол 
№ 8 
засідання 
житлової 
комісії 
Кіровогра-
дського 
гарнізону 
від 
18.10.17 



2 Дьома               
Андрій 
Валерійович

********** 11.04.2000 р.
загальна черга  № 24;         
№1,7, 10,13,19  не 
упорядковані документи;  
№ 2,3,12 відмова;               
№ 4,6,9,15,16,18,20,21 
отримують квартиру;         
№ 5,8,14,17  потребують 
однокімнатної квартири;   
№ 11,22,23 отримують 
квартиру у позачерговій 
черзі

Дружина
Д********
син 
Х********.,
син
Д********.,
донька 
Д********.

м.Кропивницький, 
вул. **********, 
гуртожиток

м. Кропивницький,
вул. Космонавта 
Попова, 16/17

11 52 3 48,4 Протокол 
№ 8 
засідання 
житлової 
комісії 
Кіровогра-
дського 
гарнізону 
від 
18.10.17 



3 Реут                 
Іван                
Олегович

********** 22.07.2004 р.
загальна черга  № 103;    
№ 29,31,32,42,46,54,61не 
упорядковані документи;  
№ 60,97  відмова;               
№ 25,27,30,33,34,35,36,
37,39,40,41,47,48,55,56,
57,94 отримують 
квартиру;                             
№43,44,45,49,51,52,59,66,
67,68,73,86,90,91,96  
потребують однокімнатної
квартири;                             
№ 28,64 отримують 
квартири у позачерговій 
черзі;   
№ 38,62,95,98,99  
отримують квартири у 
першочерговій черзі;         
№ 26 перенесена дата 
зарахування на 
квартирний облік з 
29.12.2015 р.;                   
№ 53,58  отримують 
грошову компенсацію за 
належне  житлове 
приміщення;                       
№ 50, 63,65,69,70,71,72,
74,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,84,85,87,88,89,92,93, 
100,101,102  зареєстровані
в іншому населеному 
пункті

Дружина
Р*******.,
син 
Р******

м. Кропивницький, 
вул. *************, 
1- кімн.,                  
ж/п 17,7 кв.м., 
службова

м. Кропивницький,
вул. Космонавта 
Попова, 16/17

14 68 2 32,4 Протокол 
№ 8 
засідання 
житлової 
комісії 
Кіровогра-
дського 
гарнізону 
від 
18.10.17 



4 Зеленко         
Юрій 
Миколайович

*********** 05.11.2004 р.
загальна черга  № 107;       
№ 104 - отримує службову
квартиру, відмова від 
квартири для постійного 
проживання;                       
№ 105 - отримує квартиру 
у позачерговій черзі;          
№ 106 - виключення 
квартири з числа 
службового житла

Дружина 
З********.,
донька 
З********.,
донька 
З*******. 

м. Кропивницький, 
вул.**********

м. Кропивницький,
вул. Космонавта 
Попова, 16/17

11 19 2 32,4 Протокол 
№ 8 
засідання 
житлової 
комісії 
Кіровогра-
дського 
гарнізону 
від 
18.10.17 

5 Пономаренко  
Дмитро       
Анатолійович 

************ 19.11.2004 р.
загальна черга № 108

Дружина 
П**********, 
донька 
П**********

м. Кропивницький, 
вул.**********

м.Кропивницький, 
вул. Космонавта 
Попова,16/17

11 54 2 36,6 Протокол 
№ 8 
засідання 
житлової 
комісії 
Кіровогра-
дського 
гарнізону 
від 
18.10.17

6 Семенчук      
Олег     
Борисович

*********** 06.01.2005р. 
загальна черга  № 113;
№109-неупорядковані 
документи;  
№110-зареєстрований в 
іншому населеному 
пункті;
№ 111,112-потребують 
3-кімнатної квартири

Дружина             
С*********.,      
син                      
С***********.

м. Кропивницький, 
вул. ***********

м. Кропивницький,
вул. Космонавта 
Попова, 18, корп.4

6 62 2 30,81 Протокол 
№ 8 
засідання 
житлової 
комісії 
Кіровогра-
дського 
гарнізону 
від 
18.10.17 



7 Собчук               
Олександр         
Олександрович

*********** 16.12.2015 р.
загальна черга  № 25

Дружина             
С********          
син                      
С********.         

м. Кропивницький,
вул. ***********

м. Кропивницький,
вул. Космонавта 
Попова,16/17, 
службова

7 33 2 33,0 Протокол 
№ 8 
засідання 
житлової 
комісії 
Кіровогра-
дського 
гарнізону 
від 
18.10.17

Начальник відділу ведення обліку житла
                                                                                                                                                                                                                                В.Пількін


	Міський голова А.Райкович
	СПИСОК


