УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "______" _______________ 2018 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 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 - 8 сімей (додаток 1 на 2 арк., додаток 2 на 1 арк., додаток 3 на 1 арк.).
2. Затвердити спільне рішення адміністрації та житлової комісії
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області про взяття громадян на квартирний облік
(додаток 4 на 1 арк.).

Міський голова

Паламарчук 24 85 11

А.Райкович

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“_______” _____________2018
№ ______
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
площі, її відомча належність, з
якого часу проживає у місті

Підстава для взяття на облік,
примітка

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

2596

Войтович
Микола
Петрович

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

Вул.*******************.
Окрема квартира, впорядкована.
Проживає 6 осіб.
Житлова площа 31,0 кв.м.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл.

Загальна черга
27.06.2018 р.

Замишляк
Олександр
Анатолійович

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

Вул.****************** .
Приватний будинок,
впорядкований.
Проживає 8 осіб.
Житлова площа 37,14 кв.м.
Проживає в місті з 2002 р.

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

Загальна черга
02.07.2018 р.

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

400914

2597
929
281
400915

Першочергова черга
************
02.07.2018 р.

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

2598
930
282

Рибалко
Олена
Валеріївна

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

Горбань
Олександр
Ігорович

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

Розиграй
Сергій
Леонідович

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

400916
2599
931
283
400917
2600
932
284
400918

2601

Чернов
Сергій
Сергійович

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

400919

Начальник відділу ведення обліку житла

Вул.****************.
Окрема квартира, впорядкована.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 18,89 кв.м.
Проживає в місті з 1994 р.

Проживання осіб різної статі
віком більше 9 років в одній
кімнаті.
***********

Загальна черга
03.07.2018 р.

Пров.************** .
Приватний будинок,
невпорядкований.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 57 кв.м.
Проживає в місті з 1992 р.

Проживання в не
упорядкованому будинку.
***********

Загальна черга
05.07.2018 р.

Просп.*************.
Окрема квартира, впорядкована.
Проживає 6 осіб
Житлова площа 28,29 кв.м.
Проживає в місті з 2017 р.

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

Загальна черга
05.07.2018 р.

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

Першочергова черга
***********
05.07.2018 р.

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

Загальна черга
06.07.2018 р.

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

Пров.************* .
Приватний будинок,
впорядкований.
Проживає 4 особи
Житлова площа 24,0 кв.м.
Проживає в місті з 1994 р.

Проживання осіб різної статі
віком більше 9 років в одній
кімнаті

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

Першочергова черга
********** 03.07.2018
р.
*************

Першочергова черга
***********
05.07.2018 р.

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

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

В.Пількін

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“_______” _____________2018
№ ______
ПЕРЕЛІК
даних Бугаєва В.В. для включення у списки **************
Позачергова черга
№ з/п,
Прізвище, ім'я, Місце роботи
№ справи по батькові,
заявника, рік
народження

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

49
Бугаєв
51006611 Віктор
Вікторович

Просп. **************.
Гуртожиток

***********
11.07.2018 р.

*********

************,
**** р.н.

Начальник відділу ведення обліку житла

Проживання в гуртожитку

В.Пількін

Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста
Кропивницького
“_______” _____________2018
№ ______
ПЕРЕЛІК
даних Кодеми М.С. для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Позачергова черга
№ з/п,
Прізвище, ім'я, по Місце роботи
№ справи батькові,
заявника, рік
народження

336
225
5100257

Кодема
Марина
Сергіївна

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

******************* Вул. *****************.
****************,
Приватний будинок,
**** р.н.
впорядкований.
Проживає 2 особи.
Житлова площа 48,6 кв.м.

Начальник відділу ведення обліку житла

Підстава для взяття на
облік, примітка

Наявність підстав для Прізвище, ім'я, по
надання пільг, дата
батькові, родинні
подання заяви
відносини членів
сім'ї та їх рік
народження

Проживання за договором
наймання житла

Позачергова черга
**********
********* 02.07.2018
р.

В.Пількін

Додаток 4
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“______” _____________ 2018
№ _______

Спільне рішення
адміністрації та житлової комісії Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області

№ Назва організації чи
з/п установи
1

Прізвище, ім'я по батькові
заявника

Дата рішення
та номер

Управління Державної Резніченко Юлія Олегівна
служби України з
надзвичайних ситуацій Поперечний Олександр
у Кіровоградській
Сергійович
області
Чорноіваненко Олександр
Володимирович

04.07.2018 р.
Протокол
№6

Начальник відділу ведення обліку житла

Кількість
аркушів
2

В. Пількін

