
  

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "14" червня 2022 року № 339

Про надання ордерів на жилі
приміщення у гуртожитку
по просп.Університетському, буд.21
 

         Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,   підпунктом 8
пункту  “б”   статті  30  Закону  України   “Про  місцеве  самоврядування
в  Україні”,  Законом  України  “Про  забезпечення  реалізації  житлових  прав
мешканців  гуртожитків”,  Правилами  обліку  громадян,  які  потребують
поліпшення        житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській
РСР,  затверджених Постановою  Ради  Міністрів  Української  РСР  та
Української республіканської спілки професійних спілок 11 грудня 1984 року
№ 470,  рішенням  міської  ради від  12 травня 2022 року    № 1243 “Про
забезпечення  реалізації  житлових  прав  мешканців  гуртожитку  по
просп.Університетському,  21”, розглянувши  заяви громадян,  враховуючи
пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий
комітет Кропивницького міської ради  

В И Р І Ш И В:

 Дати  ордери  на  жилі приміщення  у  гуртожитку  по
просп.  Університетському,  буд.  21,  що належить до  Кропивницької  міської
територіальної громади, громадянам, які в ньому проживають  (додаток  на 3
арк.).

Секретар міської ради                                                          Олег КОЛЮКА

Ірина Паламарчук 35 83 78



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради 
“14” червня 2022 року № 339

                                                         
                                                                                                 Список

громадян для надання ордерів на жилі приміщення у  гуртожитку
 по просп. Університетському, буд. 21

№
з/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце роботи,
посада

З якого
часу

проживає
в гурто-
житку

Склад сім’ї
(поіменно),

родинні
відносини

Адреса
попереднього

місця
проживання,

кількість кімнат,
кв.м  і

характеристика
займаної

житлової площі

Житлова площа, на яку надається ордер
Підстави  для

надання
житлового

приміщення у
гуртожитку

Адреса №
повер-

ху

№ 
кімна-

ти

Кіль-
кість

кімнат

Жит-
лова

площа

1 Кудряшова
Віра
Миколаївна

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

1995 Одна  Просп.Універси-  
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

1 *** 1 11,3 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 7                          
від 07.06.2022 р.

2 Большакова
Світлана
Вікторівна

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

1996 Одна  Просп.Універси- 
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

3 *** 1 11,4 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 7                          
від 07.06.2022 р.



3 Сокирко
Микола
Петрович

************ 1997 Один  Просп.Універси- 
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

3 *** 1 17,3 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 7                          
від 07.06.2022 р.

4 Король
Тетяна
Миколаївна

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

1997 Одна  Просп.Універси- 
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

5 *** 1 11,2 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 7                          
від 07.06.2022 р.

5 Борбич
Валентина
Романівна

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

1990 Син
**********

 Просп.Універси- 
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

6 *** 1 17,4 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 7                          
від 07.06.2022 р.

6 Непомяща
Ліна
Миколаївна

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

1998 *********  Просп.Універси- 
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

9 *** 1 17,4 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 7                          
від 07.06.2022 р.



7 Салабай
Людмила 
Володимирівна

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

1991 ***********
**********

 Просп.Універси-  
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

5 520 1 11,0 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 8                          
від 13.06.2022 р.

8 Іванова
Ольга
Миколаївна

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

1992 *********  Просп.Універси- 
тетський,  буд.21,
 кімн.***,
 гуртожиток,
 мешкає 1 особа

Просп.Універси-
тетський,  буд.21

8 817 1 17,2 Протокол 
засідання 
громадської комісії
з житлових питань 
№ 8                          
від 13.06.2022 р.

    Начальник відділу  обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН


