
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "12" лютого  2019  року № 86

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  Міської  ради  міста  Кропивницького,  враховуючи  пропозиції
громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Міської ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Взяти  на  квартирний  облік  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста  Кропивницького  громадян  за  місцем  проживання  згідно  зі  списком,
всього - 5 сімей (додаток 1 на 2 арк., додаток 2 на 1 арк.).

2.  Включити  Чегу  Василя  Миколайовича  до  першочергової  черги  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького  за  місцем
проживання як сім'ю, в складі якої є учасник бойових дій (додаток 3 на 1 арк.).

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                               О.МОСІН      

Ірина Паламарчук 24 85 11                                                                             



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

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

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

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

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від   “12” лютого 2019 року  № 86

СПИСОК 
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання

Загальна та першочергова черги
                                             

№ 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

2629 
950
21

400951 

Вергун 
Сергій 
Миколайович 

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

Вул.*********************, 
****.
Окрема квартира, 
впорядкована.
Проживає  4 особи
Житлова площа 27,3 кв.м. 
Проживає в місті з 1981 р.

Проживання 
осіб різної 
статі віком 
більше 9 років 
в одній кімнаті 

Загальна черга   19.12.2018 р.

Першочергова черга 
****************
19.12.2018 р.

  

2630 
951
301

400953 

Римаренко 
Олександр 
Васильович 

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

Вул.******************.
Приватний будинок, частково 
впорядкований.
Проживає  5 осіб
Житлова площа 21 кв.м.  

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

Загальна черга   27.12.2018 р.

Першочергова черга 
********************** 
27.12.2018 р.

  



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

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

2631 
952
302

400954 

Сотніченко 
Євген 
Михайлович 

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

Просп.*********************
**.
Окрема квартира, частково 
впорядкована.
Проживає  3 особи
Житлова площа 11,4 кв.м. 
Проживає в місті з 2006 р.

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

Загальна черга   29.12.2018 р.

Першочергова черга 
************************29
.12.2018 р.

  

2632 
953
303

400955 

Милов 
Юрій 
Анатолійович 

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

Вул.***************.
Гуртожиток 
   
 

Проживання в 
гуртожитку.
**********

Загальна черга   08.01.2019 р.

Першочергова черга 
********************** 
08.01.2019 р.

  

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

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                     В.ПІЛЬКІН



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

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

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

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

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

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

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

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                                   В.ПІЛЬКІН

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від “12” лютого 2019 року № 86

ПЕРЕЛІК
даних Шевченка О.М.  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

             
             
             
             

333
26
400952 

Шевченко 
Олександр 
Миколайович 

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

Вул.************ .
Приватний будинок, 
впорядкований.
Проживає  9 осіб
Житлова площа 44,6 кв.м. 
Проживає в місті з 1982 р.

Вiдсутнiсть мiн. р-ру 
ж/пл. 

Позачергова черга
***************
19.12.2018 р.



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

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                                    В.ПІЛЬКІН

Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від “12” лютого 2019 року № 86

ПЕРЕЛІК
даних Чеги В.М. для включення до списку осіб, які користуються правом  

першочергового  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

1795 
949
300

301852 

Чега 
Василь 
Миколайович 

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

Вул.*********************.
Гуртожиток 

 

Проживання в 
гуртожитку.
*****************

Загальна черга   02.10.2008 р.

Першочергова черга.
*************** 14.12.2018 р.
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