УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "28" грудня 2018 року

№ 616
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, враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет
міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Взяти на квартирний облік при Виконавчому комітеті міської ради
міста Кропивницького громадян за місцем проживання згідно зі списком,
всього - 4 сім'ї (додаток 1 на 2 арк., додаток 2 на 1 арк.).

Міський голова

Паламарчук 24 85 11

А. Райкович

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
“28” грудня 2017
№ 616
СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Загальна та першочергова черги
№ з/п, Прізвище,
ім'я, по
№
справи батькові,
2554
906
262

Місце роботи
заявника, рік
народження

Козуб
***********,
Антон
**** р.н.
Миколайович

400863

2555

400864

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

Підстава для взяття на облік, Наявність підстав для
примітка
надання пільг, дата
подання заяви

Вул***********
Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.
Окрема квартира, впорядкована. ********
Проживає 5 осіб.
Житлова площа 25,06 кв.м.
Проживає в місті з 2016 р.

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

Загальна черга
06.11.2017 р.

Дружина ********

Першочергова черга
****** 06.11.2017 р.

Донька **********
Син********

Дудич
Оксана
Віталіївна

*******,
**** р.н.

Вул.*************
Част. приватного будинку,
частково впорядкований.
Проживає 18 осіб.
Житлова площа 41,8 кв.м.
Проживає в місті з 1988 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.

Загальна черга
08.11.2017 р.

Донька **********
Донька **********

2556
907
47
400865

Брайко
Антоніна
Іванівна

************,
**** р.н.

Вул.*************
Приватний будинок, частково
впорядкований.
Проживає 6 осіб
Житлова площа 19,39 кв.м.
Проживає в місті з 1981 р.

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

Загальна черга
08.11.2017 р.

Мати**********

Першочергова черга
******* 08.11.2017 р.

Донька **********
Син *************
Донька***********

Начальник відділу ведення обліку житла

В.Пількін

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
міської ради міста Кропивницького
“28” грудня 2017
№ 616
ПЕРЕЛІК
даних Дерев'янко О.В. для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Позачергова черга
№ з/п,
№
справи

Прізвище, ім'я,
по батькові,

328
Дерев'янко
220
Ольга
5100248 Володимирівна

Місце роботи заявника, рік
народження

Адреса, характеристика Підстава для взяття на облік,
жилої площі, її відомча примітка
належність, 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

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

Вул.*********

Позачергова черга.
******** 01.11.2017 р.

*********

Начальник відділу ведення обліку житла

Протокол засідання
громадської комісії з
житлових питань
від 07.11.2017 № 17

В.Пількін

