
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ 

від  17 травня 2012 р. № 157
м. Нововолинськ

Про розгляд матеріалів,
поданих громадською комісією
з житлово-побутових питань

Розглянувши  матеріали  громадської  комісії  з  житлово-побутових  питань, 
виконком Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:

1. Зняти з черги квартирного обліку:
1.1) Кочнєву Олександру Миколаївну з сім’єю  – у зв’язку із забезпеченням жилою 
площею в межах середньої норми (вул. Кропивницького 6\4).
1.2)  Мельничук  Наталію  Григорівну  із  сім’єю  (вул.  Мічуріна,11)  у  зв’язку  із 
забезпеченням жилою площею в межах норми.
1.3)  Ісаєнко Людмилу Григорівну  з  сім’єю – у зв’язку із  забезпеченням жилою 
площею в межах середньої норми (вул. Св. Володимира, 15\11).
1.4)  Саву  Наталію  Михайлівну  з  сім’єю  (вул.  Некрасова,21)  -   у  зв’язку  із 
забезпеченням жилою площею в межах норми.
1.5)  Тарасюка Володимира Степановича з  сім’єю  – у зв’язку з  виїздом за межі 
міста.
1.6)  Сопронюк  Марію  Іванівну  з  сім’єю   (вул.  Павлова,7  )   у  зв’язку  із 
забезпеченням жилою площею в межах норми.
1.7) Кота Петра Кузьмовича з сім'єю  – у зв’язку з виїздом за межі міста.
1.8) Корнишеву Тетяну Петрівну з сім'єю   (м-н Шахтарський 38\37) - у зв’язку із 
забезпеченням жилою площею в межах норми.
1.9)  Іванову  Ганну  Юріївну  з  сім'єю   (м-н  Шахтарський  38\37)  у  зв’язку  із 
забезпеченням жилою площею в межах норми.
1.10) Мельничука Андрія Володимировича з сім’єю (м-н Шахтарський, 19\49 – у 
зв’язку з забезпеченням жилою площею в межах середньої норми.

2.  Розглянувши заяву  Шаповала  Віктора  В’ячеславовича  від  20.03.2012 р. 
(вул. Г. Сковороди, 10) внести зміни в п. 2 рішення виконавчого комітету № 73 від 
06.03.2012  року,  а  саме  назву  установи   «Комунально-експлуатаційну  частину» 
замінити на «Квартирно-експлуатаційний відділ».

3. Розглянувши заяву від 7 травня 2012 року та додані документи Соколової 
Ольги Миколаївни поставити її на чергу квартирного обліку та включити в списки 
осіб, які мають право на позачергове отримання житла, як дитину-сироту.

Перший заступник міського голови,
секретар міської ради                                                                   В. Д. Рожелюк

Попова 31102


