
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження рішень по житлових 

питаннях та видачу ордерів на 

службове житло військовослужбовцям 

та членам їх сімей 
 

 

Розглянувши клопотання начальника Старокостянтинівського гарнізону 

полковника Булацика Є.Б. та начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. 

Хмельницький підполковника Хохуна П.С., яке зареєстроване у центрі надання 

адміністративних послуг 07 травня 2018 року за № 605, враховуючи пропозицію 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради 

від 18 травня 2018 року, керуючись Житловим Кодексом України, п. а ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами обліку 

громадян та надання їм житлових приміщень, затверджених Постановою Ради 

Міністрів УРСР від 11 грудня 1984 року № 470, Положенням про порядок 

надання службових приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року № 37, 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

24 травня 2018 року  Старокостянтинів   №170 

1. Затвердити рішення командування про надання військовослужбовцю 

військової частини А 2502 підполковнику ОСОБА1 та членам його сім’ї: 

дружині – ОСОБА2, сину – ОСОБА3, однокімнатної службової квартири №       

в будинку по вул. Ессенська, №, житловою площею 18,4 кв. м. та видати ордер. 

 

2. Затвердити рішення командування про надання військовослужбовцю 

військової частини А 2502 майору ОСОБА однокімнатної службової квартири 

№  в будинку по вул. Миру, №, житловою площею 19,5 кв. м. та видати ордер. 

 

3. Затвердити рішення командування про надання військовослужбовцю 

військової частини А 2502 лейтенанту ОСОБА 



2 

 

однокімнатної службової квартири № 26 в будинку по вул. Попова, 4/3, 

житловою площею 17,5 кв. м. та видати ордер. 

 

4. Затвердити рішення командування про надання військовослужбовцю 

військової частини А 2502 старшому лейтенанту Довгалюку Роману 

Олександровичу та членам його сім’ї: дружині – Довгалюк Вікторії Іванівні, 

сину – Довгалюку Матвію Романовичу, однокімнатної службової квартири             

№ 11 в будинку по вул. Попова, 4/2, житловою площею 17,69 кв. м. та видати 

ордер. 

 

 

 

Міський голова                             підпис                                        М. Мельничук 

 


