УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "24" липня 2018 року

№ 366
м.Кропивницький

Про взяття громадян
на квартирний облік
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а”
ст. 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
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:
1. Взяти на квартирний облік при Виконавчому комітеті Міської ради
міста Кропивницького громадян за місцем проживання згідно зі списком,
всього - 6 сімей (додаток 1 на 3 арк.).
2. Включити у позачергову чергу Костенка Василя Миколайовича до
списку *********** (додаток 2 на 1 арк.).

Міський голова

Паламарчук 24 85 11

А. Райкович

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“24” липня 2018
№ 366

СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Загальна та першочергова черги
№ з/п, Прізвище, ім'я,
по батькові,
№
справ
и

Місце роботи заявника, Адреса, характеристика жилої
рік народження
площі, її відомча належність, з
якого часу проживає у місті

Підстава для взяття
на облік, примітка

2589
922
119

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

Вiдсутнiсть мiн. р-ру Загальна черга
ж/пл.
05.06.2018 р.

400906

Зозуля
Тетяна
Вячеславівна

************** .
Приватний будинок, частково
впорядкований.
Проживає 5 осіб.
Житлова площа 23,23 кв.м.
Проживає в місті з 1992 р.

Наявність підстав
для надання пільг,
дата подання заяви

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

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

Першочергова черга.
********
*************
05.06.2018 р.

2590
923
276

Кірьякулов
Дмитро
Ігорович

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

Тірошко
Дмитро
Юрійович

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

Сопова
Світлана
Сергіївна

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

400907

2591

400908
2592
924
120
400909

*************** .
Приватний будинок, не
впорядкований.
Проживає 2 особи
Житлова площа 19,2 кв.м.
Проживає в місті з 1990 р.

Проживання в не
впорядкованому
будинку
.
*********

Загальна черга
06.06.2018 р.

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

Першочергова черга
********* 06.06.2018
р.

******************.
Вiдсутнiсть мiн. р-ру Загальна черга
Окрема квартира, впорядкована. ж/пл.
08.06.2018 р.
Проживає 3 особи
Житлова площа 11,5 кв.м.
Проживає в місті з 1992 р.

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

***************** .
Приватний будинок,
впорядкований.
Проживає 8 осіб
Житлова площа 35,5 кв.м.
Проживає в місті з 1996 р.

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

Вiдсутнiсть мiн. р-ру Загальна черга
ж/пл.
11.06.2018 р.
Першочергова черга
****************
11.06.2018 р.

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

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

2593
925
277
400910

Шаповал
Олександр
Володимирович

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

**************** .
Приватний будинок, не
впорядкований.
Проживає 6 осіб
Житлова площа 50,2 кв.м.
Проживає в місті з 2012 р.

Проживання в не
впорядкованому
будинку.
**********

Загальна черга
13.06.2018 р.

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

Першочергова черга
************
13.06.2018 р.

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

2594
926
278

Крикуненко
Євгеній
Валерійович

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

400911

******************* .
Приватний будинок,
впорядкований.
Житлова площа 41,47 кв.м.
Проживає в місті з 2000 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру Загальна черга
ж/пл.
13.06.2018 р.

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

Першочергова черга
*************
13.06.2018 р.

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

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

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

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

Начальник відділу ведення обліку житла

В.Пількін

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“24”липня 2018
№ 366
ПЕРЕЛІК
даних Костенка В.М. для включення у списки **************
Позачергова черга
№ з/п, Прізвище, ім'я, Місце роботи
по батькові,
заявника, рік
№
народження
справи

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

Підстава для взяття на облік,
примітка

1259
353
72

**************** .
Приватний будинок,
впорядкований.

Прож. за договором наймання Загальна черга
20.07.2005 р.

48
301448

Костенко
Василь
Миколайович

***********

Проживає в місті з1994 р.

Наявність підстав для
надання пільг, дата
подання заяви

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

Першочергова черга
***************
20.07.2005 р.
************
23.05.2018

Начальник відділу ведення обліку житла

В.Пількін

