РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від "____"_____________ 20___ 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, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши
квартирні справи громадян, які беруться на квартирний облік при
Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради, спільне рішення
адміністрації та житлової комісії Головного управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області та враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет
Кропивницької міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Взяти на квартирний облік при Виконавчому комітеті Кропивницької
міської ради громадян за місцем проживання згідно зі списком, всього - 8 сімей
(додаток 1 на 2 арк., додаток 2 на 2 арк.).
2. Затвердити спільне рішення адміністрації та житлової комісії Головного
управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у
Кіровоградській області про взяття гр. Іванцова Віктора Вікторовича на
квартирний облік (додаток 3 на 1 арк.).

Секретар міської ради

Ірина Паламарчук 35 83 78

Олег КОЛЮКА

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
«______» ___________ 2022 року №_____
СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Загальна та першочергова черги
№ з/п
№ справи

1
2614

Прізвище, ім'я,
по батькові,
рік народження,
місце роботи заявника
2
Ковач
Сергій
Володимирович

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї
та їх рік народження
3
*********************
********************

869

Адреса, характеристика
житлової площі, її відомча
належність, з якого часу
проживає у місті
4
м. Кропивницький,
***************,
**********
Гуртожиток

**** рік
401087

Підстава для
взяття на облік,
примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

5
Проживання у гуртожитку Загальна черга
23.02.2022

6

Першочергова черга
23.02.2022
*****************

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

2615

Яценко
Володимир
Володимирович

870
**** рік
401088

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

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

м. Кропивницький,
******************,
*********
Гуртожиток

Проживання у гуртожитку Загальна черга
06.05.2022
Першочергова черга
06.05.2022
******************

2
1
2616
872

401089

2
Берговін
Артем
Сергійович

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

**** рік
********************
*****************

4
****************.,
************,
************,
************
**********

5
Постанова Кабінету
Міністрів України від 18
квітня 2018 року № 280

6
Загальна черга
24.05.2022
Першочергова черга
24.05.2022
*****************

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

Начальник відділу обліку житла

Валерій ПІЛЬКІН

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
«______» ____________2022 року №_____
СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання
Позачергова черга

№ з/п
№ справи

1

Прізвище, ім'я,
по батькові,
рік народження,
місце роботи заявника
2
Малєєв
Ігор
Володимирович
**** рік

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї
та їх рік народження
3
***************

Адреса, характеристика
житлової площі, її відомча
належність, з якого часу
проживає у місті
4
*****************
********************,
********************,
*************

Підстава для
взяття на облік,
примітки
5
Постанова Кабінету
Міністрів України від
18 квітня 2018 року
№ 280

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

6

Позачергова черга
25.05.2022
************************

************
44
*************
550086
Семенюк
Софія
Олександрівна
**** рік
******************
348
******************
*******************
5100322 *******************
*************
***********

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

м. Кропивницький,
****************,
****************
****************
Окрема квартира
Невпорядкована
Проживає 2 особи

Проживання у
невпорядкованій квартирі
Позачергова черга
08.02.2022
************************

2
1

2

Максименко
Ганна
Геннадіївна
**** рік
***************
***************
349
******************
***************
5100323 ************

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

Ровінюк
Лариса
Анатоліївна
**** рік
****************
****************
350
****************
****************
5100324 ****************
******************
******************
****************
********************,
***************
***************

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

Хатєєнкова
Єва
Юріївна
**** рік
********************
********************
351
********************
*******************,
5100325 ***************
*************

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

Начальник відділу обліку житла

4
м. Кропивницький,
*****************,
************
*************
**********************
**************
Впорядкований
Проживає 10 осіб

5
Проживання на площі
опікуна.
Внутрішньо переміщена
особа

м. Кропивницький,
****************,
************
2 кімн., ж/пл. 34.74 кв.м
Невпорядкований
Проживає 3 особи

Проживання у
невпорядкованому
будинку

м. Кропивницький,
****************,
****************
2 кімн., ж/пл. 25.79 кв.м
Окрема квартира
Частково впорядкована
Проживає 3 особи

Проживання у
невпорядкованій квартирі

6

Позачергова черга
14.02.2022
*******************

Позачергова черга
21.02.2022
********************

Позачергова черга
14.04.2022
********************

Валерій ПІЛЬКІН

Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
“____” ___________ 2022 року № _____

Спільне рішення
адміністрації та житлової комісії Головного управління Державної служби
з надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області
про взяття гр. Іванцова В.В. на квартирний облік

№ Назва організації чи
з/п установи
1

Головне управління
Державної служби з
надзвичайних ситуацій
України у
Кіровоградській області

Прізвище, ім'я по батькові Дата рішення та Кількість
заявника
номер
аркушів
Іванцов Віктор Вікторович 25.03.2022 р.
Протокол
№1

Начальник відділу обліку житла

Валерій ПІЛЬКІН

1

