
 
 
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від  13.04.2021 р. № 49 
 
Про врегулювання питань  
квартирного обліку. 
 

З метою забезпечення житлових прав мешканців  територіальної громади, керуючись 
Житловим Кодексом УРСР, діючими «Правилами обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення 25 сесії Пісківської 
сільської ради від 10.04.2014 р. №6 « Про взяття на квартирний облік дітей позбавлених 
батьківського піклування», рішення виконавчого комітету Пісківської сільської ради від 
27.04.2018 р. №24 «Про взяття на квартирний облік дітей позбавлених батьківського 
піклування», рішення виконавчого комітету Бодаквянської сільської ради від 27.02.2019 р. 
№12 «Про постановку на квартирний облік дитини позбавленої батьківського піклування 
Ваймер Олени Миколаївни», рішення виконавчого комітету Пісківської сільської ради         
від 28.03.2019 р. №11 «Про взяття на квартирний облік дітей позбавлених батьківського 
піклування». 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Включити у список квартирного обліку при виконкомі міської ради 

дитину, позбавлену батьківського піклування, Радченко Вікторію Павлівну на загальних 
підставах під порядковим номером – 36  та на позачергове одержання житла під порядковим 
номером – 2. 

2. Включити у список квартирного обліку при виконкомі міської ради дитину, 
позбавлену батьківського піклування, Любімова Геннадія Олександровича на загальних 
підставах під порядковим номером – 42  та на позачергове одержання житла під порядковим 
номером – 4. 

3. Включити у список квартирного обліку при виконкомі міської ради дитину, 
позбавлену батьківського піклування, Ваймер Олену Миколаївну на загальних підставах під 
порядковим номером – 43  та на позачергове одержання житла під порядковим номером – 5 . 

4. Включити у список квартирного обліку при виконкомі міської ради дитину, 
позбавлену батьківського піклування, Мурзак Катерину Валеріївну на загальних підставах 
під порядковим номером –  45 та на позачергове одержання житла під порядковим      
номером –7. 

5. Затвердити перереєстрацію квартирних справ при виконкомі міської ради в кількості 
– 46 справ, в тому числі: на першочергове одержання житла – 11 справ, позачергове 
одержання житла – 9; кооперативних – 14 справ, 3 з яких на першочергове одержання житла. 

 
 
 

            Міський голова                                                    Віталій СИДОРЕНКО 


