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У К Р А Ї Н А  

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № ___ 

___ червня 2017 року                                                                       м.Сторожинець 

 

Про взяття на квартирний облік     

    

Розглянувши заяви громадян про взяття на квартирний облік, додані до 

заяв матеріали, беручи до уваги п.1 рішення виконавчого комітету міської ради 

№ 29 від 14.02.2017 р. та п.1 рішення виконавчого комітету міської ради № 41 від 

14.03.2017 р. щодо відкладення розгляду заяви Дворжака Ю.М. про постановку 

заявника на квартирний облік, лист Сторожинецького районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану № 470/15.12.04-34 від 30.03.2017 

року, керуючись Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і 

Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470 (із наступними змінами) - надалі Правила, 

Постановою виконкому Чернівецької обласної ради народних депутатів та 

Президії Чернівецької обласної ради профспілки "Про Правила обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР і деяких питаннях їх застосування" від 16.01.1985 р. № 10, пп. 2 

п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Прийняти на квартирний облік з __.06.2017 року Равлюка Юрія 

Івановича, сім'я якого складається з 4 чоловік: 

Равлюк Юрій Іванович, 18.04.1984 р.н; 

Равлюк Ольга Василівна, 25.09.1986 р.н. - дружина; 

Равлюк Марія Юріївна, 28.08.2006 р.н. - дочка; 

Равлюк Ангеліна Юріївна, 08.06.2008 р.н. - дочка, 

в загальній черзі під № 265 (підстава: пп. 1 п. 13 Правил) - проживає у 

с.Панка по вул, Забагнянській, 17, будинок складається з двох кімнат, жила 

площа – 30,00 кв.м. на вказаній площі зареєстровано 13 чоловік.  

Включити Равлюка Юрія Івановича в списки на першочергове отримання 

житла з __.06.2016 року під № 170 (підстава: пп.4 п 44 Правил), як учасника 

бойових дій (посвідчення серія УБД № 011433, видане 30.04.2015 року Східним 

регіональним управлінням Державної прикордонної служби України). 



 
 

продовження рішення виконавчого комітету № __ від __.06.2017 року 
 

Включити Равлюка Юрія Івановича в окремі списки по с.Панка.  

 
 

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ 
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