
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від “ ______ ” _____________   2020 року                                                         № ______

Про зняття громадян з обліку 
та виключення із списку осіб,
які користуються правом 
першочергового одержання 
жилих приміщень

 Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтею 40 Житлового кодексу Української РСР, пунктами 26, 27 Правил обліку
громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов,  і  надання  їм  жилих
приміщень в  Українській  РСР,  розглянувши квартирні  справи та  враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Міської
ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Зняти:

1)  з  квартирного  обліку   Башакова  Віктора  Михайловича, ****  р.н.,
Марченка Олександра Миколайовича, **** р.н.,  відповідно до заяви у зв'язку з
поліпшенням  житлових  умов,  Антіпова  Дмитра  Ігоровича,  ****  р.н.,
Трохимчака  Олександра  Андрійовича,  ****  р.н.,  Сидоренко  Єлизавету
Віталіївну, **** р.н., як таких, що втратили підстави для перебування на обліку
(термін дії договору наймання житлового приміщення  закінчився), Варганова
Олександра Яковича, **** р.н., у зв’язку зі смертю;

2) з  обліку  для  одержання  кімнати  у  гуртожитку,  який  належить  до
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,
Степаненко  Світлану  Йосипівну,  ****  р.н.,   відповідно  до  заяви  у  зв'язку  з
поліпшенням  житлових  умов,  Антіпова  Дмитра  Ігоровича,  ****  р.н.,
Астраханцеву Оксану Миколаївну, **** р.н.,  Сидоренко Єлизавету Віталіївну,
**** р.н.,  Гурбанова Камрана  Мамедалі,  **** р.н.,  Артемову  Юлію Іванівну,
**** р.н., як таких, що втратили підстави для перебування на обліку (термін дії
договору  наймання  житлового  приміщення   закінчився),  Ахметову  Наталю
Пантелеймонівну, **** р.н., як таку, що поліпшила свої житлові умови. 
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2.  Виключити  громадян  із  списку  осіб,  які  користуються  правом
першочергового  одержання жилих приміщень,  як  таких,  що втратили право:
Мішуровську  Світлану  Володимирівну,  ****  р.н.,  Завідію  Ларису  Сергіївну,
****  р.н.,  Захарченко  Надію  Дмитрівну,  ****  р.н.,  Афанасьєва  Сергія
Вікторовича, **** р.н., Ковалевську Ірину Іванівну, **** р.н., Ярещенко Оксану
Михайлівну, **** р.н.

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 24 85 11


