
УКРАЇНА
__ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕЇГ

РІПІЕННЯ
21 .О3.2О18р. М: '#60

м. Володимир - Волинський
Про розгляд звернень
з житлових питань

Розглянувши протокол комісії з житлових питань виконавчого КОМЇТЄТУ

міської ради від 19.03.2018 року М 3 та додані до нього документи, На підставі
ст. .ст. 34, 36, 45 Житлового Кодексу України, п.п.

1 п.13, п.п. 15 п. 44,
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і Надання
їм жилих приміщень в Українській РСР, ст. 29 Закону України «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні » керуючись іі.п.2 п «а»,
п.п.8 п.«б», ст. 30 Закону України «Про місцеве СЗМОВрЯІІУВЗІІНЯ в Україні»,
виконком міської ради

ВИР ІШИВ:
1. Взяти на державний облік ГРОІУІЕЬЦЯН , які ііотребують ГІОЛЇПІІІЄНЫЯ

житлових умов та надання їм житла при ізикоііавчоіхіу* комітеті Володимир-
Волинської міської ради:
1.1. Литвинчук Ольгу Дмитрівну, 13.05.1993 року народження зі складом сім'ї 3
особи , в тому числі чоловік -

Ліітізін-ітіуік ТІ/І1Х«ІО(])1ЇЇ Володимирович та дочка --
Литвинчук Анна Тимофіївпа, які зареєстровані та срактіічііо ііроживаіоть за
адресою: м. Володимир-Водинський, вул. Полуботка, 25/3.

Включити у список загальної черги на ііідставі п.п.
1

п. 13 Правил
(відсутність МЇНЇМЭЛЬНОЇ жилої плоіці) та у список осіб, які користуються
правом першочергового ііаданіія житла на підставі п.п. 15 п. 44 Правил (ст. 29
закону України «Про основи соціального захиіцеъіості осіб з інвалідністю в
України).
1.2. Сацюка Олександра Васильовича , 13.02.1979 року Народження, зі складом
сім'ї 4 особи, в тому числі ,дружина - Сашок Ірина Василівна, син Сацюк
Андрій Олександрович та син дружини -- Проява Роьіаіі Іванович.

Включити у список загальної черги на підставі п.п.
1

п. 13 Правил
(відсутність мінімальної жилої площі) та у список осіб, які користуються правом
першочергового Надання житла на підставі п.п. 4. п.44 Правил (учасник АТО).

2. Контроль за виконанням цього ріінення покласти на ііачаііьііика
управління яштлово-коіиуііаііьного господарства

і будівництва віікоііавчого
комітетуВолодимир-Воі хтіської ради Фініука В.С.

Міський голова 11.11. Саганіок
Фіщук 38518


