
Проєкт вноситься 
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від  ___ серпня 2021 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про видачу ордерів на жилі  
приміщення Сміян Л.О.,  
Савич М.А. та Кучерявій В.І. 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту а) статті 30 Закону України                                        
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР             
(зі змінами), Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових  
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених 
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року                    
№ 470, Порядку постановки на квартирний облік громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов на території Олександрівської селищної ради, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Олександрівської селищної 
ради від 20 квітня 2021 року № 184 та враховуючи протокольне рішення 
засідання комісії з житлових питань Олександрівської селищної ради                        
від 02 серпня 2021 року № 3 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Видати ордер на вселення в жилі приміщення комунального житлового 
фонду спеціального призначення Олександрівської селищної ради без права 
приватизації на території смт Лісове наступним громадянам: 
 

1.1. СМІЯН Леніані Олексіївні – на однокімнатну квартиру загальною                   
площею – 30,5 м2, жилою площею –  17,4 м2 за адресою: вулиця Тітова,              
буд. 209, кв. 25; 

 
1.2. САВИЧ Марії Анатоліївні – на двокімнатну квартиру загальною            

площею – 43,0 м2, жилою площею –  31,0 м2 за адресою: вулиця Тітова,                 
буд. 207, кв. 15 складом сім`ї з 3-х осіб, а саме: 

САВИЧ Марія Анатоліївна;  
САВИЧ Максим Володимирович – чоловік; 
БОРИЛО Марина Артемівна – донька дружини; 
 
1.3. КУЧЕРЯВІЙ Валентині Іванівні – на двокімнатну квартиру 

загальною площею – 44,1 м2, жилою площею –  28,9 м2 за адресою:                     
вулиця Тітова, буд. 201, кв. 15 складом сім`ї з 2-х осіб, а саме: 

КУЧЕРЯВА Валентина Іванівна; 
ГОЛОБОРОДИЙ Іван Ігорович – внук. 
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           2. Зобов’язати САВИЧ Марію Анатоліївну та КУЧЕРЯВУ Валентину 
Іванівну здати КП «Лісове» Олександрівської селищної ради попередньо 
наймані жилі приміщення в тому стані, в якому вони були отримані                    
відповідно до складених КП «Лісове» Олександрівської селищної ради актів              
приймання-передачі житлових приміщень. 
 

3. Доручити КП «Лісове» Олександрівської селищної ради укласти 
договори найму житлових приміщень з СМІЯН Леніаною Олексіївною,   
САВИЧ Марією Анатоліївною та КУЧЕРЯВОЮ Валентиною Іванівною                   
та зобов’язати даних громадян на укладення договорів на надання                
житлово-комунальних послуг. 
            

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради Володимира ОСИПЕНКА. 

 
 
 

Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 


