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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  
11 грудня 2019 року                                                                              № 

Про заселення громадян у 25-квартирний житловий будинок по вул. Чаплигіна, 47а у м.Сторожинець, продовження терміну дії ордерів та визначення основних квартиронаймачів 

Розглянувши заяви Химюк Людмили Григорівни, Буряка Івана Івановича, Бевцик Наталії Салванівни, Фіріч Любові Деонізіївні, Гашпара Василя Юрійовича, Бойчук Зінаїди Сальванівни, Ребези Світлани Вікторівни, Довгань Вікторії Михайлівни, Мазурик Надії Євзебіївни, Літуна Василя Юрійовича,  Водославського Івана Івановича, Андріївської Галини Володимирівни про продовження терміну дії ордерів на житлові приміщення у будинку № 47а по вул.Чаплигіна м. Сторожинець, визначення основних квартиронаймачів, беручи до уваги факт здачі житлового будинку № 47 по вул. Чаплигіна у м.Сторожинець в експлуатацію (Декларація про готовність об’єкта до експлуатації № 1024-1-20/7-2759 від 07.11.2019 року), êåðóþ÷èñü ñò. 58 Æèòëîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, 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, ïï. 2 ï. à ÷. 1 ñò. 30 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Враховуючи факт здачі в експлуатацію 25-тиквартирного житлового будинку № 47А по вул. Чаплигіна у м.Сторожинець (Декларація про готовність об’єкта до експлуатації № 1024-1-20/7-2759 від 07.11.2019 року) провести заселення вказаного житлового будинку згідно розподілу квартир за рішеннями виконавчого комітету Сторожинецької міської ради № 195 від 09.08.2000 року, № 256 від 11.10.2000 року, № 51 від 14.03.2001 року, № 204 від 13.09.2001 року, № 290 від 08.12.2004 року.

продовження рішення виконавчого комітету № ____ від 11.12.2019 року

2. Продовжити термін дії: 

2.1. ордера № 38 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на трикімнатну квартиру № 4 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м.Сторожинець, сім’ї з чотирьох осіб: Буряку Івану Івановичу та членам його сім'ї: Буряк Валентині Миколаївні (дружина), Лавроф (Буряк) Марині Іванівні (дочка), Буряк Іванні Іванівні (дочка), 
Визначити основним квартиронаймачем Лавроф Марину Іванівну. 

2.2. ордера № 53 від 19.09.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 204 від 13.09.2000 року на трикімнатну квартиру № 20 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець, сім’ї з чотирьох осіб: Довгань Вікторії Михайлівні та членам її сім'ї: Преутеску (Довгань) Ірині Володимирівні (дочка), Михавків (Довгань) Тетяні Володимирівні (дочка), Довганю Ярославу Володимировичу (син). 
Визначити основним квартиронаймачем Довгань Вікторію Михайлівну. 

2.3. ордера № 46 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на трикімнатну квартиру № 2 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м.Сторожинець, сім’ї з чотирьох осіб:  Химюк Людмилі Григорівні та членам її сім'ї: Химюку Тимофію Тимофійовичу (чоловік), Яворській (Химюк) Юлії Тимофіївні (дочка), Борецькій (Химюк) Марії Тимофіївні (дочка),
Визначити основним квартиронаймачем Химюк Людмилу Григорівну. 

2.4. ордера № 49 від 22.08.2000 року виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на двокімнатну квартиру № 5 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м.Сторожинець сім’ї з трьох осіб: Бевцик Наталії Салванівні та членам її сім'ї: Вітюк (Бевцик) Інзі Іллівні (дочка), Морараш (Бевцик) Любові Іллівні (дочка). 
Визначити основним квартиронаймачем Вітюк (Бевцик) Інгу Іллівну. 

2.5. ордера № 50 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на трикімнатну квартиру № 8 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець, сім’ї з п’яти осіб: Фіріч Любові Деонізіївні та членам її сім'ї: Фірічу Аркадію Валерійовичу (чоловік), Ткачуку Роману Володимировичу (син), Ткачуку Сергію Володимировичу (син), Фіріч Марії Аркадіївні (дочка), 
Визнати основним квартиронаймачем Фіріч Любов Деонізіївну. 

2.6. ордера № 47 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на однокімнатну квартиру № 13 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець Гашпару Василю Юрійовичу.
Визначити основним квартиронаймачем Гашпара Василя Юрійовича. 
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2.7. ордера № 59 від 15.03.2001 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 51 від 14.03.2001 року на двокімнатну квартиру № 18 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець сім’ї з трьох осіб: Ребезі (Ракоча) Світлані Вікторівні та членам її сім'ї: Андріященко Оксані Романівні (дочка), Андріященку Юрію Олександровичу (онук).
Визначити основним квартиронаймачем Ребезу Світлану Вікторівну. 

2.8. ордера № 52 від 19.09.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 204 від 13.09.2000 року на трикімнатну квартиру № 23 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець, сім’ї з трьох осіб: Мазурик Надії Євзебіївні та членам її сім'ї: Мазурику Денису Георгійовичу (син), Мазурику Івану Георгійовичу (син). 
Визначити основним квартиронаймачем Мазурик Надію Євзебіївну. 

2.9. ордера № 54 від 19.09.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 204 від 13.09.2000 року на трикімнатну квартиру № 10 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець, сім’ї з чотирьох осіб: Літуну Василю Юрійовичу та членам його сім'ї: Літун Ірині Петрівні (дружина), Літуну Юрію Васильовичу (син), Літуну Андрію Васильовичу (син).
Визначити основним квартиронаймачем Літуна Василя Юрійовича. 

2.10. ордера № 42 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на однокімнатну квартиру № 15 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець сім’ї з двох осіб: Бойчук Зінаїді Сальванівні та члену її сім'ї: Бойчуку Денису Володимировичу (син),   
Визначити основним квартиронаймачем Бойчук Зінаїду Сальванівну. 

2.11. ордера № 44 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на трикімнатну квартиру № 17 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець сім’ї з чотирьох осіб: Водославському Івану Івановичу та членам його сім'ї: Водославській Марії Миколаївні (дружина), Водославській Оксані Іванівні (дочка), Водославському Сергію Івановичу (син).
Визначити основним квартиронаймачем Водославського Сергія Івановича. 

2.12. ордера № 37 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на двокімнатну квартиру № 1 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець сім’ї з чотирьох осіб: Андріївській Галині Володимирівні та членам її сім'ї: Білак Миколі Миколайовичу (син), Образник (Козаченко) Мар'яні Олександрівні (дочка).
Визначити основним квартиронаймачем Образник (Козаченко) Мар'яну Олександрівну. 
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2.13. ордера № 55 від 19.09.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 204 від 13.09.2000 року на однокімнатну квартиру № 25 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець сім’ї Кишці Василю Івановичу.
Визначити основним квартиронаймачем Кишку Василя Івановича. 

2.14. ордера № 48 від 22.08.2000 року, виданого згідно рішення виконавчого комітету № 195 від 09.08.2000 року на двокімнатну квартиру № 21 у будинку № 47а по вул. Чаплигіна у м. Сторожинець сім’ї з чотирьох осіб: Ончу Янні Василівні та членам її сім'ї: Ончу Віталію Петровичу (чоловік), Федорюк (Ончу) Ользі Віталіївні (дочка), Ончу Максиму Віталійовичу (син).
Визначити основним квартиронаймачем Ончу Янну Василівну. 

3. Заявникам у 30-денний термін з дня прийняття рішення заселитися у квартири та зареєструвати місце свого проживання.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Сторожинецької міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                   Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу



