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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОІ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ
мор. дхШ 9М габо
м. Володимир - Волинський
Про розгляд зВернень
з житлових питань

Розглянувши протокол комісії з житлових питань виконавчого
комітету міської ради від 24.09.2019 року де 10 та додані до нього
документи, на підставі ст.ст. 34, 36, 46, Житлового Кодексу Української
РСР, п.п. 1, 7 п.13, п. 26 п.п. 4 п. 44 п.п. 5-1, 5-2 п. 46, Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР, керуючись п.п.2 н «а», п.п.8 п.«б», ст. 30
Закону України. «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Взяти на державний Облік громадян , які потребують поліпшення

житлових умов та надання їм житла при виконавчому комітеті Володимир-
Волинської міської ради наступних осіб:
1.1. Чернецького Олександра Андрійовича, 14.04.1991 року народження, зі
складом сім,ї три особи , в тому числі дружина - Чернецька Олеся
Олександрівна та син - Чернецький Артем Олександрович , які
зареєстровані за адресою м. Володимир-Волинський , вул. Ковельська, 265а

Включити .у список загальної черги на підставі п.п.], п.13 Правил
(відсутність мінімальної житлової площі) та у список осіб, які користуються
правом першочергового надання житла на підставі пп. 4 п. 44 Правил.
1.2. Куценко Надію Петрівну , 27.09.1984 року народження, зі складом
сім,ї три особи, в тому числі малолітня дочка - Куценко Евеліна Миколаївна
та малолітня дочка - Куценко Кароліна Миколаївна, які зареєстровані за
адресою : м. Володимир-Волинський , вул. Ревуцького, 21

Включити у список загальної черги на підставі п.п. 1 п.13 Правил
(відсутність мінімальної житлової площі) та у список осіб, які користуються
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правом позачергового надання житла на підставі п.п. 5-2 п.46 Правил (член сім,ї загиблого );
2. Відмовити гр. Галушці Іванні Валеріївні у взяті на державний облікгромадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм житлапри виконавчому комітеті Володимир-Волинської міської ради у зв,язку звідсутністю на це підстав.
3. На підставі клопотання квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський від 23.08.2019 року М 22/2645 внести зміни дорішення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від12.03.2019 року М: 66 «Про розгляд звернень з житлових питань», а самевважати таким що втратив чинність п. 3 : « На підставі подання назакріплення службового жилого приміщення, яке надійшло від квартирно-експлуатаційного відділу м. ВОЛОДимир-Волинський, вих. 22/442 від04.03.2019 року, видати старшому прапорщику Ковальчук ВіталіюВолодимировичу ордер на заселення службового жилого приміщення, а самеквартири М 10 в житловому будинку М 48А на вул. Академіка Глушкова ,що у м. Володимирі-Волинському, яка складається з двох кімнат, жилоюплощею 43,4 кв. м. (заг. пл. 79,8 кв. м.) на склад сім,ї чотири особи, в томучислі дружина - Ковальчук Олена Зиновіївна , син - Ковальчук ВладиславВіталійович та дочка - Ковальчук Марія Віталіївна .»4. На підставі подання квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський на закріплення службового жилого приміщення від04.09.2019 р. М 22/2721, затвердити надання та видати спеціальний ордерпідполковнику Максімову Тарасу Вікторовичу на право зайняттяслужбового приміщення: двохкімнатної квартири , жилою площею 43,4 кв.м. в ізольованій квартирі за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Академіка Глушкова, 48А квартираМ 10 на склад сім”ї 3 особи, в тому числідружина - Максімова Ірина Ігорівна та дочка -Максімова Вікторія Тарасівна.5. Видати гр. Вавриш Юлії Олегівні, 30.12.1996 року народження, насклад сім*ї дві особи, в тому числі , дочка - Вавриш Вероніка Андріївна ,ордер на заселення соціального житла, а саме однокімнатної квартири ,жилою площею 18,8 кв. м. (заг. пл. 32,3 кв. м. ), в ізольованій квартирі, що заадресою: м. Володимир-Волинський , вул. Карбишева, 2 квартира 30 .6. Зняти з державного обліку громадян, які потребують поліпшенняжитлових умов та надання їм житла при виконавчому комітеті Володимир-Волинської міської ради наступних черговиків:

- Бондарук Оксану Вікторівну;
- Луцюка Миколу Львовича;
- Лисюка Назара Олександровича;
- Черниш Владислава Володимировича.

7. На підставі звернення гр. Черниш О.Ф. від 19.09.2019р., внести змінидо облікової справи черговика Черниш Владислава Володимировича, якийвід 24.01.2019 року перебував на обліку громадян, які потребуютьполіпшення житлових умов та надання їм житла при виконавчому комітетіВолодимир-Волинської міської ради зі складом сім*ї 4 особи , в тому чисті



дружина - Черниш Олена Федорівна, син - Черниш ОлександрВладиславович та дочка - Черниш Дар,я Владиславівна . Включений усписок загальної черги на підставі п.п.1, 7 п.13 Правил (відсутністьмінімальної жилої площі, в одній кімнаті проживає дві та більше сім*ї) та усписок осіб, які користуються правом позачергового надання житла напідставі пп. 5-1 п. 46 Правил (інвалід війни 1 групи ). А саме, у зв*язку зісмертю гр. Черниш Владислава Володимировича (свідоцтво про смерть від12.08.2019 року серія І-ЕГ Мэ 236185) , перевести черговість на дружину -Черниш Олену Федорівну . В списку загальної черги рахувати з моментувзяття сім,ї на квартирний облік (24.01.2019р.), на підставі п.п. 5-2 п.46Правил ( член сім”ї загиблого ) включити у список осіб, які користуютьсяправом позачергового надання житла з моменту прийняття відповідногорішення
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальникауправління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчогокомітету Володимир-Волинської міської ради Фіщука В.С.

Міський голова П.Д. СаганюкФіщук 3 8518


