
 У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “20” листопада 2017 року                                           № 530

м.Кропивницький

Про взяття громадян
на квартирний облік

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

В И Р І Ш И В:

1.  Взяти  на  квартирний  облік  при  виконавчому  комітеті
Кіровоградської  міської  ради  громадян  за  місцем  проживання  згідно  зі
списком, всього — 2 сім'ї (додаток 1 на 1 арк., додаток 2 на 1 арк.).

2.  Включити  Кривенець  Світлану  Василівну  до  списку  осіб,  які
користуються  позачерговим  правом  одержання  жилих  приміщень  при
виконавчому комітеті  Кіровоградської  міської  ради  за  місцем проживання
(додаток 3 на 1 арк.).
       

Міський голова                                                                              А. Райкович

Муравська 24 73 71



Проживання в гуртожитку 

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                                             В.Пількін

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради  
 “20” листопада 2017
№ 530

   ПЕРЕЛІК
даних Славетинської-Романескул І.В. для взяття на квартирний облік за місцем 

проживання (загальна черга)

№ з/п, 
№ 
справи

Прізвище, ім'я, 
 по батькові, 

Місце роботи 
заявника, рік 
народження

Адреса, характеристика жилої 
площі, її відомча належність, з 
якого часу проживає у місті   

Підстава для взяття на 
облік,  примітка 

Наявність підстав для 
надання пільг,  дата 
подання заяви 

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

2567 

400853 

Славетинська-
Романескул 
Ірина 
Володимирівна 

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

Вул.*********.
Гуртожиток 
 

Загальна черга   
29.09.2017 р.

  

  

 *******
 



Проживання в гуртожитку.

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                                             В.Пількін

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради  
 “20”листопада 2017
№ 530

ПЕРЕЛІК
даних Карпинського С.В. для взяття на квартирний облік за місцем проживання

Позачергова черга

№ з/п, 
№ справи

Прізвище, ім'я, 
 по батькові, 

Місце роботи заявника, рік 
народження

Адреса, характеристика жилої 
площі, її відомча належність, з 
якого часу проживає у місті   

Підстава для взяття на облік, 
 примітка 

Наявність підстав для 
надання пільг,  дата 
подання заяви 

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

45
5100607    
     

Карпинський 
Станіслав 
Віталійович 

Тимчасово не працює,
**** р.н.

Вул.*********.
Гуртожиток.
   
 

********                
07.08.2017 

********
 



Вiдсутнiсть мiн. р-ру ж/пл. Чоловік*********

Донька*********

Донька*********

Донька*********

Донька ********

Син *********

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                                             В.Пількін

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради  
 “20”листопада 2017
№ 530

ПЕРЕЛІК
даних Кривенець С.В. для включення до списку осіб, які користуються 

позачерговим правом одержання жилих приміщень

№ з/п, 
№ справи

Прізвище, ім'я, 
 по батькові, 

Місце роботи 
заявника, рік 
народження

Адреса, характеристика жилої 
площі, її відомча належність, з 
якого часу проживає у місті   

Підстава для взяття на облік,  
примітка 

Наявність підстав для 
надання пільг,  дата 
подання заяви 

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

203 

326
22
300319 

Кривенець 
Світлана 
Василівна 

***********,
**** р.н.

Вул. ********
Приватний будинок, 
впорядкований.
Проживає  7 осіб.
Житлова площа 33.88 кв.м.  

Загальна черга   
19.11.1986 р.

Позачергова черга         
********* 26.09.2017 р.
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