
 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від “10”  липня  2012 року                                                          № 548 
 
 

 
Про надання ордерів на жилі  
приміщення у порядку обміну 

 
 

         Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 Закону України  
“Про місцеве самоврядування в Україні”, п.10 Правил обміну жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів 
УРСР  від 31 січня 1986 року   № 31,     розглянувши      звернення    громадян 
П***, Ч*** та враховуючи  пропозиції громадської комісії з житлових 
питань, виконком Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

         Дозволити обмін жилими приміщеннями та надати ордери на жилі 
приміщення   у порядку обміну громадянам, які в них проживають, згідно з 
додатком.                                                                                                        
 

 
 
 

Міський голова                                                                                   О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пількін 24 73 71 
 
 



Додаток 
до   рішення   виконкому  
Кіровоградської міської ради                                                                                                
“10 ” липня  2012 року 
№ 548  

СПИСОК 
громадян міста для надання ордерів на жилі приміщення у гуртожитках  у порядку обміну 

 

Житлова площа, на  яку надається ордер 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім” я,  по 
батькові 

Місце роботи, 
посада 

Підстава для 
надання 
жилого 

приміщення у 
гуртожитку 

Склад сім’ ї 
(поімен-
но), 

родинні 
відносини 

Адреса поперед-
нього місця про-

живання, 
кількість кімнат, 

кв.м 
і характеристика 
займаної житлової 

площі 

Адреса 

№ 
по-
вер-
ху 

№  
кім-
нати 

Кіль-
кість 
кім-
нат 

Жит-
лова 
пло-
ща 

Підстави для 
обміну жилими 
приміщеннями у 

гуртожитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. П***** Кіровоградська 

обласна 
лікарня, 
рентгенлабо-
рант 

Рішення  ви-
конавчого ко-
мітету Кіро- 
воградської 
міської ради 
від 17.05.12 
№ 367 

Син  
К****, 
Дочка 
П**** 

Вул.Р***** 
ж/пл 14,56 кв.м, 
мешкає 3 особи 
 

Вул.Р**** 4 178 1 11,5 Заява від***** 
, 
протокол засідання  
громадської комісії  
з житлових питань 
від 19.06.2012 р  

2. Ч***** пенсіонер Рішення  ви-
конавчого ко-
мітету Кіро- 
воградської 
міської ради 
від 13.07.09 
№ 846 

Дружина 
Ч**** 

Вул.Р***** 
ж/пл 11,5 кв.м, 
мешкає 2 особи 

Вул.Р**** 3 238 1 14,56 Заява від **** 
 , 
протокол засідання  
громадської комісії  
з житлових питань 
від 19.06.2012 р 

Начальник відділу ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради                                                                                                                       В.Пількін 


