
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " 11 " серпня 2020 року  № 350

Про надання неупорядкованих 
квартир

  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 заяви громадян,
враховуючи  пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В :
          
 

Надати,  у  порядку  тимчасового  поліпшення  житлових  умов,
неупорядковані квартири  громадянам міста  згідно з додатком на 2 арк.

Міський голова                                                                Андрій РАЙКОВИЧ      

Ірина Паламарчук 35 83 78



                                                                                                                                          Додаток
                     до рішення Виконавчого комітету 
                     Міської  ради міста Кропивницького
                     “11” серпня 2020 року № 350        

СПИСОК 
громадян для надання квартир

  
  №
 з/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце
роботи,
посада

З якого часу
перебуває на

квартир-ному
обліку

Склад сім’ї
(поіменно),

родинні
відносини

Адреса місця проживання,
кількість кімнат, кв.м  і

характеристика  займаної
жилої площі

Жила площа, яка надається
Підстави  для

надання
квартири

Адреса №
по-
вер-
ху

№ 
квар-
тири

Кіль-
кість
кім-
нат

Жила
площа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Короп Віра 

Євгенівна
*********** 1994

№ 479- загальна, 
згідно з п.54 
Правил обліку 
громадян, які 
потребують 
поліпшення 
житлових умов, і 
надання  їм жилих 
приміщень в 
Українській РСР 

Одна м. Кропивницький,
пров.***********,
4-кімн.
ж/п 44,7 кв.м,
приватний будинок, без 
комунальних зручностей
мешкає  4 особи

Просп. 
Університетський,
17/2
Квартира частково 
упорядкована, 
відсутня кухня
Надається без 
зняття з 
квартирного обліку

1 133 1 17,5 Протокол №6 
засідання
громадської комісії 
з житлових питань
від  07 липня   2020
року

2 Мумига 
Олена 
Юріївна

************
*********** 
*********** 
*********, 
*********

1989
№ 300- загальна, 
згідно з п.54 
Правил обліку 
громадян, які 
потребують 
поліпшення 
житлових умов, і 
надання  їм жилих 
приміщень в 
Українській РСР

Донька
**********

м. Кропивницький,
вул.**********, ****,
2-кімн.
ж/п 13,3 кв.м,
приватний будинок, без 
комунальних зручностей
мешкає  3 особи

Просп. 
Університетський,
17/2
Квартира частково 
упорядкована, 
відсутня кухня, 
потребує 
ремонтних робіт.
Надається без 
зняття з 
квартирного обліку

7 729 1 11,3 Протокол №6 
засідання
громадської комісії 
з житлових питань
від  07 липня  2020 
року



3 Палюх
Василь 
Іванович

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

1989
№ 272 - загальна, 
згідно з п.54 
Правил обліку 
громадян, які 
потребують 
поліпшення 
житлових умов, і 
надання  їм жилих 
приміщень в 
Українській РСР

Донька 
***********

м. Кропивницький,
вул.*************,
проживає за договором 
найму

м. Кропивницький,
вул.Карабінерна, 
68/29,
Квартира частково 
упорядкована, 
відсутні кухня, 
ванна (душ), 
потребує 
ремонтних робіт.
Надається без 
зняття з 
квартирного обліку

1 12 1 17,0 Протокол №6 
засідання
громадської комісії 
з житлових питань
від  07 липня  2020 
року

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                    Валерій ПІЛЬКІН
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