УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від “______” ______________ 2018 року

№ _______

м.Кропивницький

Про розділення
квартирної справи
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п.”а”
ст. 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні",
п. 30 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, враховуючи заяви
Гергель Л.А., Гергель С.Б. та пропозиції громадської комісії з житлових
питань, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Розділити квартирну справу Гергель Лідії Анатоліївни, **** р.н., в
складі якої перебуває її колишній чоловік Гергель Сергій Борисович,
**** р.н., має статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
категорії 2, що надає йому право перебувати у позачерговій черзі, на дві
окремі квартирні справи на підставі заяви.
Рахувати перебування на квартирному обліку Гергель Л.А. з первинної
дати взяття на облік з 20.08.1987 року у загальній черзі, Гергеля С.Б. - у
позачерговій черзі з 05.02.1992 року.

Міський голова

Паламарчук 24 85 11

А. Райкович

Доопрацьовано 19.09.18 р.
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