
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 14 лютого 2022 року                                                                              № 46 

смт Велика Димерка 
 

Про зняття з квартирного обліку  

 

За результатами проведення перереєстрації громадян, які перебувають на 

квартирному обліку, враховуючи рекомендації громадської комісії з житлових 

питань, відповідно до статтей 34, 43, 46 Житлового кодексу України, пункту 25 

Постанови Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської 

Ради професійних спілок «Про затвердження Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в 

Українській РСР» № 470 від 11.12.1984 року, керуючись підпунктом 2 пункту 

«а» статті 30, частиною 6 статті 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Великодимерської селищної 

ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Зняти з квартирного обліку громадян, які перебувають на квартирному 

обліку у виконавчому комітеті Великодимерської селищної ради згідно з 

додатком 1. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови Губського М.І. 

 

 

 

Селищний голова                                                           Анатолій БОЧКАРЬОВ 
 

 

 

 

 



                                                                            Додаток 1  
                                                                            рішення виконавчого комітету  
                                                                            Великодимерської селищної ради  
                                                                            від 14.02.2022 року № 46 
 

 

Список громадян, які знімаються з квартирного обліку 

 

 

1. Кукшин Ілона Олександрівна – 1980 року народження, у зв’язку із 

забезпеченістю житловою площею в розмірі 7,5 кв.м. на кожного члена родини, 

при нормі постановки на квартирний облік 7 кв. м. на кожного члена родини, 

яка перебувала на квартирному обліку на загальній черзі. 

 

2. Примак Ірина Миколаївна – 1977 року народження, у зв’язку із 

забезпеченістю житловою площею в розмірі 8,7 кв.м. на кожного члена родини, 

при нормі постановки на квартирний облік 7 кв. м. на кожного члена родини, 

яка перебувала на квартирному обліку на загальній черзі. 

 

3. Кримець Ірина Іванівна – 1989 року народження, у зв’язку із забезпеченістю 

житловою площею в розмірі 9,1 кв.м. на кожного члена родини, при нормі 

постановки на квартирний облік 7 кв. м. на кожного члена родини, яка 

перебувала на квартирному обліку на загальній черзі. 

 

4. Зеленський Олександр Васильович – 1982 року народження, у зв’язку з ти що 

не пройшов перереєстрацію, який перебував на квартирному обліку в списку 

осіб, які користуються правом першочергового отримання жилих приміщень. 

 

5. Радченко Дмитро Миколайович – 1986 року народження, у зв’язку з 

покращенням житлових умов, який перебував на квартирному обліку на 

загальній черзі. 

 

 

 

Керуюча справами                                                  

виконавчого комітету                                              Юлія МОСКАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 


