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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
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Про затвердження рiшень KoMici[ з
контролю за розподiлом житла в
гарнiзонах Збройних Сил Украiни
вiд 07.07.201бр. Лb 194 та
вiд 05.08.201бр. Л! 228

п. 5 делегОваниХ

повновЕDкень ст.30 Закону Украiни '.Про
9?У99РЯДУЧl"У В УКраiнi", п. 10 ч. 1 ст. 15, ст. |2т: l22^житлово'го
КОДеКСУ УРСР, П. 12 ПОРЯДКУ Забезпечення вiйськовЬ.пу*бЪ"цiв
та членiв ix
-_,л--л-Т'_руIoчись
МlСЦеВе

сiмеЙ житловими ТрЙiщеннaу-и, затвердженого Гiосrа"о"оrо Кабiнету
MiHicTPiB УКРаiЪИ ВiД 03.08.2006 року Й" tOBt, po..n""yu-" клопотанця
I_чартирно-експлуатаrIiйного вiллiлу м. Харкова вiд 04.10.20lбр.
чl:gьнчlа
JФ
4929

та Jф 4930 та протоколи засiдання комiсiIЪ контроJIю за
розподiлом житла
в гарнiзонах Збройних Сил УкраiЪи вiд о7.07.201б
.1u
Ns
19,i
05.0s.2016
року
"й
року Ns 228, виконавчий KoMiTeT мiськоi ради

ВиРIШИВ:

1. Затвердити протокол засiдання KoMicii з контролю за
розподiлом житла

в гарнiзонах Збройних Сил УкраТни вiд 07.07.20lб рЪку ль ф+ про видiлення
службового житлового примiщення вiйськовослrужбовцю в/ч

-

д

301d,

u.ur.,

двокiмуатнУ квартирУ за адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лсзовамiкрорайон 5, буд. 6, кв. 140, загальною площею 4б,3 кв. м, жилою плошiею

26,6 кв.м - молодшому сержанту Конику Сергiю Васильовичу зi скJIадом ciM'T З
ОСОбИ (Син - Коник Сергiй Сергiйович, син
-Коник Михайло-Сергiйович).
2. Затвердити протокол засiдання KoMiciT з контролю за розподiлом житла
В ГаРНiЗОНах ЗброЙних Сил УкраiЪи вiд 05.08.2016 року Ns 228 про видiлення
СлУЖбового житлового примiщення вiйськовослужбовцю в/ч А 3010, а саме:
двокiмнатну квартиру за адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова,
МiКРОРайОН 5, бУд. 15, кв.6, зага,тьною площею 52,0 кв.м, жилою площею
29,5 Кв.м - капiтану Макущенку Миколi Миколайовичу зi складом ciM'i 2 особи
(дочка - Макущенко Kipa МиколаIвна).
3. ВiддiлУ з облiку житла та управлiння комунЕlльною власнiстю MicbKoT
Ради видати ордери на заселення службових житлових примiщень вiдповiдно до
п. 1 та 2 та цього рiшення.
4. Контроль за виконанням
покласти на вiддiл з облiку житла та
комунzLльною
власнlстю
управлlннll
ради (Пономаренко Б.В.).
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