УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 21.10.2015 №239
м. Красноармійськ

Про житлові питання
та пропозиції громадської
комісії з житлових питань
від 09.09.2015

Розглянувши заяви громадян із житлових питань, додані до них матеріали,
враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань від 09.09.2015, керуючись
статтями 30, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зарахувати на квартирний облік Боднарука Віталія Вікторовича, зареєстрованого
у місті Красноармійську, ***, склад сім’ї - одна особа (він), у загальну чергу і включити
до списку на першочергове одержання жилого приміщення за місцем проживання
при виконкомі міської ради, як працівника міліції, який потребує поліпшення житлових
умов.
Підстава: особиста заява Боднарука В.В., Правила обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської
ради професійних спілок від 11.12.84 № 470, Житловий Кодекс Української РСР, Закон
України «Про міліцію».
2. Виключити з числа службових жилих приміщень квартиру за адресою:
м. Красноармійськ, ***, яка була включена до числа службових жилих приміщень
Красноармійського МРВ Управління СБ України в Донецькій області та оформити ордер
на жиле приміщення на мешканця цієї квартири, Шамрая Олексія Олександровича і членів
його родини, який має вислугу на військовій службі більше 20 років.
Підстава: клопотання Красноармійського МРВ Управління СБ України в Донецькій
області, стаття 125 Житлового кодексу Української РСР, пункти 6, 35 «Положення про
порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР»,
затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 № 37.
3. Виключити з числа службових жилих приміщень квартиру за адресою:
м. Красноармійськ, ***, яка була включена до числа службових жилих приміщень
комунального підприємства «Красноармійськтепломережа» та оформити ордер на жиле
приміщення на мешканця цієї квартири, Федотова Олега Георгійовича і членів його родини,
стаж роботи якого на підприємстві більше 10 років.
Підстава: клопотання комунального підприємства «Красноармійськтепломережа»,
стаття 125 Житлового кодексу Української РСР, пункти 6, 35 «Положення про порядок
надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР»,
затвердженого Постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 № 37.
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4. Змінити договір найму жилого приміщення на іншого члена сім’ї та переоформити
особистий рахунок на підставі статей 61, 63, 64, 65, 103, 106 Житлового кодексу
Української РСР:
4.1. з Пивоварової Олександри Михайлівни, основного наймача квартири, на сина,
Пивоварова Сергія Михайловича, зареєстрованого: м. Красноармійськ, ***, у зв’язку зі
смертю матері та зняттям її з реєстрації, за взаємною згодою з дружиною, ***.
4.2. з Іванова Володимира Васильовича, основного наймача квартири, на дружину,
Біжко Наталію Вікторівну, зареєстровану: м. Красноармійськ,*** у зв’язку зі смертю
чоловіка та зняттям його з реєстрації.
4.3. з Дерев’ягіна Валерія Володимировича, основного наймача квартири,
на дружину, Дерев’ягіну Валентину Петрівну, зареєстровану: м. Красноармійськ, ***,
у зв’язку зі смертю чоловіка та зняттям його з реєстрації, за взаємною згодою з сином, *** і
дочкою, ***.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

