РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "12" червня 2019 року

№ 348

Про надання неупорядкованої
квартири
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України та підпунктом 2 пункту
“а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтею 42 Житлового кодексу Української РСР, пунктом 54 Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470, розглянувши заяву громадянина
Джурілюка С.М., враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових
питань, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
ВИРІШИВ:
Надати, у порядку тимчасового поліпшення житлових умов,
неупорядковану квартиру громадянину Джурілюку С.М. згідно з додатком.
Квартира № ** по вул. Пушкіна, 46 знаходиться у двоповерховому
будинку із загальним подвір'ям. У квартирі відсутнє електропостачання,
опалення, водопостачання, водовідведення та газопостачання. Квартира та
стеля потребують капітального ремонту у зв'язку з тим, що тривалий час в
приміщенні ніхто не проживав.

Міський голова

Інга Бріцова 24 85 11

А.РАЙКОВИЧ

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від “12” червня 2019 року № 348
ПЕРЕЛІК
даних Джурілюка С.М. для надання неупорядкованої квартири
№
з/п

Прізвище,
ім’я,
по батькові

Місце
роботи,
посада

1
1

2
Джурілюк
Сергій
Миколайович

3
************
**********

З якого часу
перебуває на
квартир-ному
обліку
4
1995
№ 108 першочергова,
згідно з п.54
Правил обліку
громадян, які
потребують
поліпшення
житлових умов, і
надання їм жилих
приміщень в
Українській РСР

Начальник відділу ведення обліку житла

Склад сім’ї
(поіменно),
родинні
відносини
5
***********

Жила площа, яка надається
Адреса місця проживання,
Адреса
№
№ Кіль- Жила
кількість кімнат, кв.м і
по- квар- кість площа
характеристика займаної
вер- тири кімжилої площі
ху
нат
6
7
8
9
10
11
Вул.***************
Вул. Пушкіна, 46. 2
**
2
32,1
Соціальний гуртожиток
Квартира
неупорядкована, в
занедбаному
стані, відсутнє
газопостачання,
водопостачання
та водовідведення, електропостачання та
опалення,
потребує
капітального
ремонту.
Надається без
зняття з
квартирного
обліку

Підстави для
надання
квартири
12
Протокол №8
засідання
громадської
комісії з
житлових питань
від 07.05.2019 р.

В.ПІЛЬКІН

