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від   „23” березня 2015 року                                                     № 167 
 

                                                                                 
Про зняття з обліку та виключення 
зі списку осіб, які користуються 
позачерговим правом одержання 
жилих приміщень 
 

 
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а”  

ст. 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,                     
ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, ст. 60 Закону України                              
“Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України”, п. 2.11 Положення про гуртожитки, які належать 
до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда, беручи до 
уваги інформацію, надану управлінням Державної міграційної служби 
України в Кіровоградській області, заяви громадян, розглянувши квартирні 
справи та враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань, 
виконком Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 1. Зняти: 
 з  квартирного  обліку  громадян: Б*****  Миколу  Валентиновича,   
1956 р.н., Б***** Любов Іванівну, 1958 р.н.,  О***** Офелію Генріківну,  
1974 р.н., у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання до іншого 
населеного пункту, Д***** Миколу Володимировича, 1938 р.н., Г***** 
Олену Григорівну, 1952 р.н., у зв'язку зі смертю; Т***** Сергія 
Миколайовича, 1958 р.н., Х***** Максима Олександровича, 1976 р.н., 
Т***** Олену Петрівну, 1958 р.н., у зв'язку з поліпшенням житлових умов, 
внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення; 
 з обліку для одержання кімнати у гуртожитках, які належать до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда, Л***** 
Анатолія Вікторовича, 1964 р.н., у зв'язку з поліпшенням житлових умов, 
внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення, 
С***** Раїсу  Калманівну, 1974 р.н., Д***** Анну Андріївну, 1984 р.н., 
Б***** Світлану Миколаївну, 1971 р.н., у зв”язку із виїздом  на постійне 
місце проживання до іншого населеного пункту. 
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 2. Виключити  зі списку осіб, які користуються правом на  позачергове 
одержання   жилих   приміщень: 
 Ш***** Миколу Петровича, 1955 р.н., особу, постраждалу внаслідок 
Чорнобильської катастрофи категорії 1 на підставі заяви; 
 Є***** Анатолія Анатолійовича, 1945 р.н.,  учасника ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2  на підставі заяви; 
 Л***** Анатолія Вікторовича, 1964 р.н., учасника ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС категорії 2  у  зв'язку з поліпшенням житлових умов, 
внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення; 
  П***** Валентину Сергіївну,  1965 р.н., у зв’язку  зі  смертю чоловіка 
П***** Володимира Вікторовича, 1962  р.н., учасника ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС категорії 2,   та  включити її  до  загальної   черги  зі складом 
сім” ї  - 5 осіб, в тому числі:  дочка П***** О. В., 1989 р.н., син П***** Є.В., 
1990 р.н., дочка Д***** І.В., 1985 р.н., онук Д***** А.В., 2004 р.н., з                
02 лютого 1992 року.  
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
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