
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

09.12.2021 № 755 

 

Про видачу лікарям КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

спеціальних ордерів на вселення у службове житло по вул.Соборна, 45, 

вул.Полтавська, 8, вул.Визволення, 50 в м.Пирятин  

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статей 15, 118, 121, 122, 123 Житлового кодексу Української РСР, 

частини 2 пункту 8, пунктів 16, 21 розділу ІІ Положення про порядок надання 

службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37 

„Про службові жилі приміщення“ (із змінами),  рішення виконкому міської 

ради від 25.03.2020 № 89 „Про включення квартири № 13 по                 

вул.Визволення, 50 в м.Пирятин до числа службових приміщень“, враховуючи 

протокол засідання житлово-побутової комісії при виконкомі Пирятинської 

міської ради від 08.12.2021 № 14, на підставі клопотання КП „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ від 03.12.2021 № 6877/02-23 та поданих 

документів, з метою забезпечення службовими жилими приміщеннями лікарів 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити рішення (протокол засідання) комісії з придбання житла 

комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

від 01.12.2021 щодо розподілу службового житла в м.Пирятин за адресою: 

вул.Соборна, 45, кв. 26; 

вул.Полтавська, 8, кв. 3; 

вул.Визволення, 50, кв. 13. 

2. Видати Кеді Євгенію Анатолійовичу, завідувачу відділенням 

анестезіології та інтенсивної терапії, лікарю-анестезіологу (склад сім’ї 1 (одна) 

особа), спеціальний ордер для вселення у службове житло – двокімнатну 

квартиру № ** загальною площею 48,1 кв.м, в тому числі житловою – 27,5 кв.м, 

по вул.***, ** в м.Пирятин. 

3. Видати Бублику Максимові Сергійовичу, лікарю-анестезіологу (склад 

сім’ї 3 (три) особи), спеціальний ордер для вселення у службове житло – 
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трикімнатну квартиру № ** загальною площею 64,7 кв.м, в тому числі 

житловою – 38,4 кв.м, по вул.***, ** в м.Пирятин.  

4. Видати Кукурудзу Романові Михайловичу, лікарю ортопеду-

травматологу (склад сім’ї 1 (одна) особа), спеціальний ордер для вселення у 

службове житло – двокімнатну квартиру № ** загальною площею 47,0 кв.м, в 

тому числі житловою – 32,8 кв.м, по вул.***, ** в м.Пирятин. 

5. Зобов’язати КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

(О.Гаркавенко) укласти відповідно до вимог чинного законодавства договір 

найму зазначених службових жилих приміщень із квартиронаймачами. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


