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Про розподiл с.ry,эбового жптла,
закрiпленого за Лозiвською
мiсцевою прокураryрою

Керуючись

п.2

власних повновакень

та

п.п.5,8

делегованих
повновакенЬ ст. 30 ЗаконУ Украiни ''ПрО мiсцеве самоврядуваIlня в УкраiЪi'',
ст. ll8 Житлового Кодексу УкраiЪи, п. 40 Перелiку категорiй працiвникiв,
яким може бути надано сrrркбовi примiщення, затвердженого постановою
Ради MiHicTpiB УРСР "Про сrryuсбовi жrтri примiщення" вiд 04.02.1988 р. ЛЪ 37,
додатком Nч 1 до наказу Генерапьного прок)?ора Украihи вiд 16.04.2004 року
Ns 48/l3-oK "ГIро затвердження перелiку категорiй працiвникiв органiв
прокуратури, яким може бути надано сrryжбо,rc житло, та про затверджеI rr{
Положенrrя про обrriк та розподiл службовоТ житловоi lшоцi Генеральноi
прокурац?и Украiни", розгJIяЕ}ъши лист вiд 21.07.2016 року ЛЪ 04-29/5938
вих-lб Лозiвськоi мiсцевоТ прокурат}?и XapKiBcbKoi областi, виконавчий
KoMiTeT MicbKoi рад-r

ВИРI ШИВ:

1. Розподiш.rги квартири, якi вкJrючеЕi до списку службового житла
Лозiвськоi мiсцевоТ пркуратури, працiвникаrr.r ЛозiвськоТ мiсцевоi прокурат)ри:
1.1. Медянику Олексiю Анаmлiйовичу, керiвнику Лозiвськоi мiсцевоi
прок}?атури, зi складом ciM'i l особа, двокiмнатну квартиру жилою площею
36,1 кв.м за адресою: XapкiBcbкa обл,, м. Лозова, мiкрорайон 4, бул. З6-цкъ,21 ,
1.2. Черкасу Олексаядру Олексiйовичу, прок)?ору Лозiвськоi мiсцевоi
прок}?атури, зi складом ciМ'i l особа, однокiм:rатну квартиру жилою площею
19,35 кв.м за адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, мiкрорайон 4, буд. 72,кз, 52,

1.3. Iванчаку АядрЬ Олексацровичу, прокурору Лозiвськоi мiсцевоi
прок}рац?и, зi складом ciM'i 1 особа, двокiмнатку квартиру жилою площею
30,6 кв.м за адресою: XapKiBcbKa обл,, м.Лозова, мiкрорайон 4, бул. 41-а, кв.37.
1.4. Шкребцю Артему евгеновичу, прокурору Лозiвськоi мiсцевоi
прокуратури, зi складом ciM'i 3 особи (Шкребець Артем Свгенович, ПIкребець
Катерина АнатолiiЪна - др)DIQна, IIIкребець Сгор Артемович - син),
двокiмнатrту квартиру жилою площею 28,61 кв.м за адресою: XapKiBcbKa
область, м. Лозова, мiкрорайон 4, бул. З8, кв. l02.

2.

Вiддiry

з облiку житла та управ,riння комунальною вцаснiстю MicbKoi

ради видати ордера на заселення сrryжбових жилих примiщень згiдно з п. 1
цьоm рiшеrпrя.
3. KoMyrrabHoMy пiдприемству "Житлова управJIяюча компанiя"
(Фiндокевич О.Г. ) укласти договори найму спlжбових житловж примiщень.
вказаних в п. l цьою рiшення.
4. Кон,троль за виконанням рiшення покласти на вiддiл з облiку житла та
(Пономаренко Б.В.)
управлrнЕя ком},напьIlою RIIаснIстю Mr
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