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Про зняття громадян з квартирного обліку
Розглянувши рекомендації громадської комісії з житлових питань про зняття громадян
з квартирного обліку, виконком Іллічівської міської ради Одеської області за даними
житлово-експлуатаційних ділянок, міського управління МВС України в Одеській області,
міського управління освіти, комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації»
м, Іллічівська установив:
забезпечені житлом ( більше 8,5 кв.м на кожного члена сім ї).
- Бондаренко Вадим Всеволодович складом сім’ї із 4 осіб мають у власності однокімнатну
квартиру № 12 жилою площею 16,3 кв.м і двокімнатну квартиру № 4 жилою площею
23,2 кв.м по вул. Леніна, № 13-6 у селищі Олександрівка;
- Костюха Людмила Григорівна з донькою мешкає в однокімнатній квартирі № 83 жилою
площею 17,0 кв.м по вул. Олександрійській, № 24;
- Міщенко Тетяна Павлівна з донькою і чоловіком мають у власності однокімнатну
квартиру № 146 жилою площею 13,7 кв.м по вул. Героїв Сталінграду, №7 і однокімнатну
квартиру № 223 жилою площею 13,8 кв.м по вул. Героїв Сталінграду, №10,
- Кравченко Марина Анатоліївна складом сім’ї із 3 осіб мають у власності однокімнатну
квартиру №31 жилою площею 16,8 кв.м по вул. Леніна, №25 і однокімнатну квартиру
№28 жилою площею 16,5 кв.м по вул. Данченка, №9;
- В ’юнова Юлія Павлівна з донькою мають у власності дві однокімнатні квартири № 106 і
№ 107 жилою площею по 11,35 кв.м по вул. Олександрійській,№18;
- Базій Ніна Степанівна з чоловіком і донькою мають у власності однокімнатну квартиру
№ 158 жилою площею 14,4 кв.м по вул. Героїв Сталінграду, №7 і двокімнатну квартиру
№ 58 жилою площею 29,2 кв.м по вул. Парковій, № 8-а;
- Негін Євген Олександрович складом сім’ї із 4 осіб мешкає в трикімнатній квартирі № 60
жилою площею 39,3 кв.м по вул. Олександрійській, №18-а;
- Сігнаєвська Наталя Миколаївна складом сім’ї із 2 осіб мешкає в двокімнатній квартирі
№ 5 жилою площею 29,9 кв.м по вул. Данченка, №20;
- виїхали з міста або не мають реєстрації місця проживання: Смола Ольга
Сергіївна, Антонов Сергій Сергійович, Школенко Віктор Миколайович, Ботвінцев
Анатолій Миколайович, Костюха Костянтин Станіславович, Бакуніна Валентина
Федорівна, Артемова Лариса Ігнатівна, Галицька Валентина Іллівна, Шаталов Анатолій
Степанович, Папка Олександр Миколайович, Слободенюк Віра Вікторівна, Цалко Неля
Валентинівна;
*
- працівники міліції, які мають реєстрацію місця проживання за адресою міського
управління МВС України по вул. Хантадзе, 3, але не працюють у міському управлінні:
Зінюта Борис Миколайович, Кушнірук Ксенія Андріївна, Бобіков Петро Іванович,
Максимов Геннадій Анатолійович, Кириченко Максим Анатолійович, Юренко Сергій
Миколайович, Дроздов Іван Петрович, Сухарев Олексій Олексійович;
- померли: Дор’єва Олена Павлівна, Сторожук Петро Павлович;

