
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "_____"  ________ 2021  року                                      № _____

Про взяття громадян
на квартирний облік

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтями  39,  46  Житлового  кодексу  Української  РСР,  розглянувши
квартирні  справи  громадян,  які  беруться  на  квартирний  облік  при
виконавчому  комітеті  міської  ради,  та  враховуючи  пропозиції  громадської
комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

В И Р І Ш И В:

Взяти  на  квартирний  облік  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької
міської ради громадян за місцем проживання згідно зі списком, всього - 3 сім’ї
(додаток на 2 арк.).

Міський голова                                                                   Андрій  РАЙКОВИЧ

Олена Разуменко 35 83 78                                                                             



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання

Позачергова черга

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 

належність, з якого часу 
проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6

348

5100315

Ведмеденко
Нестір
Рустамович

**** рік

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

*************** м. Кропивницький,
**************,
*************
3 кімн.,  ж/пл. 35.1 кв.м
Приватний будинок
Впорядкована
Проживає 8 осіб
 

Відсутність мінімального 
розміру житлової площі

Позачергова черга

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

05.10.2021

349

5100316

Білоброва
Ольга
Володимирівна

**** рік

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

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

***************** м. Кропивницький,
****************
****************
3 кімн.,  ж/пл. 33 кв.м
Част. приватного будинку
Впорядкована
Проживає 2 особи
Проживає в місті з 2004 р.

Проживання на площі 
опікуна

Позачергова черга                    

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

20.10.2021



2

1 2 3 4 5 6

350

5100317

Гаврилюк
Іван
Іванович

**** рік

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

***********

**************** м. Кропивницький
*********************,
****************
3 кімн.,  ж/пл. 35.4 кв.м
Окрема квартира
Впорядкована
Проживає 3 особи
Проживає в місті з 2005 р.

Проживання на площі 
опікуна

Позачергова черга                     

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

22.10.2021

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН


	Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

