
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    24 червня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № __205__ 

 

 

 Про виключення квартир з числа 

службових 

 

 

Розглянувши клопотання тимчасово виконувача обов’язків начальника 

Старокостянтинівського гарнізону підполковника Ігоря БІЛАНА та начальника 

квартирно-експлутаційного відділу міста Хмельницький підполковника 

Олександра МЕЛЬНИКА, які зареєстровані в центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради 11 червня 2021 року за                           

№№ 1722 -1729, про виключення квартир з числа службових, враховуючи 

пропозицію громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

міської ради від 15 червня 2021 року, керуючись Житловим кодексом України, 

пунктом а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,               

пунктами 3, 6 постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 

року № 37 «Про службові жилі приміщення», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА, м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 2021 року        

№ 146. 

 

2. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 2021 року       

№ 146. 

 

3. Виключити з числа службових двокімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців
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Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 

2021 року № 146. 

 

4. Виключити з числа службових двокімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА, м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 2021 року       

№ 146. 

 

5. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА, м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 2021 року       

№ 146. 

 

6. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА, м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 2021 року       

№ 146. 

 

7. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА, м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 2021 року       

№ 146. 

 

8. Виключити з числа службових двокімнатну квартиру, що знаходиться за 

адресою: АДРЕСА, м. Старокостянтинів, відповідно до протоколу засідання 

комісії з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил 

України та членів їх сімей жилими приміщеннями від 06 травня 2021 року       

№ 146. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


