
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про виключення квартир з числа 

службових 

29 листопада 2018 року Старокостянтинів   № 379 

 

Розглянувши клопотання начальника Старокостянтинівського гарнізону 

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

м. Хмельницький підполковника Хохуна П.С., яке зареєстроване в центрі 

надання адміністративних послуг 05 листопада 2018 року за № 1487, про 

виключення квартир з числа службових, враховуючи пропозицію громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради від                

21 листопада 2018 року, відповідно до розпорядження міського голови від       
27 листопада 2018 року № 349/2018-рвс «Про відрядження Мельничука М.С., 

Савіцького В.В.», керуючись Житловим кодексом України, п. а ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок 

надання службових приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого   

1988 року № 37, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Виключити з числа службових однокімнатну квартиру № 140, що 

знаходиться за адресою: вул. Попова, 6, м. Старокостянтинів, відповідно до 

протоколу засідання комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах 

Збройних Сил України від 02 жовтня 2018 року № 250. 

 

2. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру № 30, що 

знаходиться за адресою: вул. Попова, 4/3, м. Старокостянтинів, відповідно до 

протоколу засідання комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах 

Збройних Сил України від 02 жовтня 2018 року № 250. 

 

3. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру № 107, що 

знаходиться за адресою: вул. Попова, 6, м. Старокостянтинів, відповідно до 

протоколу засідання комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах 

Збройних Сил України від 02 жовтня 2018 року № 250.
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4. Виключити з числа службових трикімнатну квартиру № 30, що 

знаходиться за адресою: вул. Попова, 4/2, м. Старокостянтинів, відповідно до 

протоколу засідання комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах 

Збройних Сил України від 02 жовтня 2018 року № 250. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                     В. Богачук 

 


