
                 

  

 

          

УКРАЇНА 

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

 

____________ 2019  року               м. Чернігів    № ______ 

 

 

Про затвердження списків громадян,  

поставлених на квартирний облік, 

виділення житла підприємствам,  

зміну статусу службового житла 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" та підпунктів 6, 7, 8 пункту "б" 

статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і 

розглянувши пропозиції відділу квартирного обліку та приватизації житлового 

фонду Чернігівської міської ради про затвердження списків громадян, 

поставлених на квартирний облік, виділення житла підприємствам, зміну 

статусу службового житла, виконавчий комітет Чернігівської міської ради 

вирішив: 
 
 

1. Виділити управлінню Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Чернігівській області згідно з їхнім листом від 27 вересня 2019 року 

№ 14-01/4894 

 

1.1. Двокімнатну, житловою площею 29,77 кв.м, квартиру № … по вулиці 

Курсанта Єськова, …. Надати квартирі статус службової.  

 

2. Змінити статус: 

 

2.1. За клопотанням управління Міністерства внутрішніх справ України в 

Чернігівській області 

 

2.1.1. Службової  однокімнатної,  житловою  площею 17,3 кв.м,  квартири 

№ … по вулиці Старобілоуській, …. Надати квартирі статус житлової та 

закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Григорчуком Сергієм 

Борисовичем, одним. 
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2.1.2.   Службової однокімнатної, житловою площею 11,7 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Дмитра Самоквасова, …. Надати квартирі статус житлової та 

закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Борсуком Олегом 

Миколайовичем, одним,  за  умови дотримання терміну проживання 10 років, а 

саме – 29 липня 2020 року, відповідно до пункту 5.2 Положення про 

виключення з числа службових жилих приміщень в м.Чернігові, затвердженого   

рішенням   Чернігівської  міської ради від 26 квітня 2018 року № 30/VII-7. 

 

2.1.3.  Службової  однокімнатної, житловою площею 11,2 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Дмитра Самоквасова, …. Надати квартирі статус житлової та 

закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Ковалем Юрієм 

Валентиновичем, сімʼя з трьох осіб (він, дружина, дочка). 

 

2.1.4.  Службової  однокімнатної, житловою площею 19,0 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Попова, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити за 

зареєстрованим і проживаючим у ній Кравченком Ігорем Михайловичем, 

одним. 

 

2.2. За клопотанням прокуратури Чернігівської області  

 

2.2.1. Службової  однокімнатної, житловою площею 18,4 кв.м, квартири 

№ …  по вулиці Любецькій, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити 

за зареєстрованим і проживаючим у ній Кожедубом Володимиром 

Миколайовичем, сімʼя з трьох осіб (він, дружина, дочка), за  умови дотримання 

терміну проживання 10 років, а саме – 12 січня 2020 року, відповідно до пункту 

5.2 Положення про виключення з числа службових жилих приміщень в 

м.Чернігові, затвердженого рішенням Чернігівської  міської ради від 26 квітня 

2018 року № 30/VII-7. 

 

2.2.2. Службової  трикімнатної, житловою площею 42,57 кв.м, квартири 

№ …  по вулиці Незалежності, ….  Надати квартирі статус житлової та 

закріпити за зареєстрованою і проживаючою у ній Калітник Оксаною 

Михайлівною, сімʼя з чотирьох осіб (вона, син, дві дочки), за  умови 

дотримання терміну проживання 10 років, а саме – 10 грудня 2019 року, 

відповідно до пункту 5.2 Положення про виключення з числа службових жилих 

приміщень в м.Чернігові, затвердженого   рішенням   Чернігівської  міської 

ради від 26 квітня 2018 року № 30/VII-7. 
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2.2.3. Службової  однокімнатної, житловою площею 17,7 кв.м, квартири 

№ …  по вулиці Героїв Чорнобиля, ….  Надати квартирі статус житлової та 

закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Біляковичем Олександром 

Володимировичем, сімʼя з трьох осіб (він, дружина, син), за  умови дотримання 

терміну проживання 10 років, а саме – 13 грудня 2021 року, відповідно до 

пункту 5.2 Положення про виключення з числа службових жилих приміщень в 

м.Чернігові, затвердженого рішенням Чернігівської  міської ради від 26 квітня 

2018 року № 30/VII-7. 

 

2.2.4. Службової  чотирикімнатної, житловою площею 79,9 кв.м, квартири 

№…  по вулиці Князя Чорного, ….  Надати квартирі статус житлової та 

закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Балєвим Юрієм 

Олександровичем, сімʼя з шести осіб (він, дружина, дві дочки, тесть, теща), за  

умови дотримання терміну проживання 10 років, а саме – 28 січня  2026 року, 

відповідно до пункту 5.2 Положення про виключення з числа службових жилих 

приміщень в м.Чернігові, затвердженого рішенням Чернігівської  міської ради 

від 26 квітня 2018 року № 30/VII-7. 

 

2.3. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2004 року № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для 

тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими 

приміщеннями  з фондів житла для тимчасового проживання», за пропозицією 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради 

від 24 жовтня 2019 року 

  

2.3.1. Однокімнатної квартири № …, житловою площею 17,0 кв.м, по 

вулиці Доценка, … з тимчасового житла на житлову та закріпити за 

зареєстрованою і проживаючою у ній Акуленко Світланою Григорівною, 

однією, яка постраждала в наслідок надзвичайної ситуації, що склалася у 

зв'язку з руйнуванням будинку № 16 по вулиці Попудренка. 

 

3. Поставити на соціальний квартирний облік згідно із Законом України 

«Про житловий фонд соціального призначення», «Порядком взяття громадян на 

соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з 

нього», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 

2008 року  № 682: 
 

3.1. Бабича Єгора Вікторовича, одного, що зареєстрований у гуртожитку 

комунального закладу «Чернігівська загальноосвітня школа інтернат I-III 

ступенів» по вулиці Гагаріна, ….  

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/682-2008-%D0%BF/paran14#n14
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4. Поставити на квартирний облік: 

 

4.1. Включити до загальноміської черги та першочергового списку: 

 

4.1.1. Щербину Олександра Сергійовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, дві дочки),  що проживає у квартирі № … по вулиці Незалежності, …, 

згідно  з підпунктом 8 пункту 13 «Правил обліку громадян…» як внутрішньо 

переміщену особу, яка  захищала незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України. Відповідно до статей 6, 12 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» включити до першочергового 

списку як учасника бойових дій.  

 

4.1.2. Данилюка Андрія  Ігоровича, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, 

син, дочка), що проживає у квартирі № …  по вулиці Елеваторній, …, згідно  з 

підпунктом 8 пункту 13 «Правил обліку громадян…» як внутрішньо 

переміщену особу, яка  захищала незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України. Відповідно до статей 6, 12 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» включити до першочергового 

списку як учасника бойових дій. 

 

4.1.3. Єрмуракія Яна Леонідовича, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, 

син, дочка), що проживає у квартирі № …  по вулиці Льотній, …, згідно  з 

підпунктом 8 пункту 13 «Правил обліку громадян…» як внутрішньо 

переміщену особу, яка  захищала незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України. Відповідно до статей 6, 12 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» включити до першочергового 

списку як учасника бойових дій. 

 

4.1.4. Яриша Ігоря Юрійовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син),  що 

проживає у квартирі № … по вулиці Незалежності, …, згідно  з підпунктом 8 

пункту 13 «Правил обліку громадян…» як внутрішньо переміщену особу, яка  

захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Відповідно до статей 6, 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» включити до першочергового списку як учасника 

бойових дій.  

 

4.1.5. Томкова Олексія Миколайовича, одного,  що проживає у квартирі 

№ … по проспекту Мира, …, згідно  з підпунктом 8 пункту 13 «Правил обліку 

громадян…» як внутрішньо переміщену особу, яка  захищала незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України. Відповідно до статей 6, 12 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

включити до першочергового списку як учасника бойових дій.  
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5. Включити до позачергового списку:  

 

5.1. Романенка Олексія Васильовича, одного, що зареєстрований та 

мешкає у приватній трикімнатній, житловою 33,7 кв.м, квартирі № … по вулиці 

Івана Мазепи,… за договором позики. Відповідно до пункту 3 статті 12 Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

окремих питань проходження громадянами військової служби» включити до 

позачергового списку як інваліда армії.  

 

5.2. Олійника Олександра Анатолійовича, одного, що зареєстрований та 

мешкає у приватній однокімнатній, житловою площею 11,5 кв.м, квартирі       

№ … по вулиці Рокоссовського, …,  де ще зареєстровано матір та батька 

(відсутність мінімального розміру житлової площі).  У зв’язку з отриманням 

інвалідності та на підставі поданої заяви включити до позачергового списку 

інвалідів війни та сімей загиблих військовослужбовців. 

 

5.3. Обушного Андрія Володимировича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, син, дочка), що зареєстрований у гуртожитку по вулиці Шевченка, …. 

У зв’язку з отриманням інвалідності та на підставі поданої заяви включити до 

позачергового списку інвалідів війни та сімей загиблих військовослужбовців. 

 

5.4. Сич Аліну В’ячеславівну, 2003 року народження, одну,  як дитину- 

сироту, що зареєстрована у кімнаті № 18 комунальної квартирі № … по вулиці 

Гончій, … – майно, яке належить третій особі. 

 

 5.5. Веселову Юлію Олександрівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), яка 

зареєстрована та мешкає у приватній  двокімнатній квартирі № … по вулиці 

Гончій, …, де ще зареєстровано та проживає чотири особи: батько, мати, 

чоловік, дочка. На підставі поданої заяви  та у зв’язку з отриманням пільги 

дитини померлого учасника бойових дій дочкою - Кононенко Олександрою 

Ігорівною включити до списку інвалідів війни та сімей загиблих 

військовослужбовців. 

 

6. Внести зміни до складу сім’ї: 

 

6.1. Дроботова Дмитра Олександровича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 17  грудня 2012 року. 

Зняти з квартирного обліку  Дроботова Дмитра Олександровича як такого, що  

покращив житлові умови, в результаті чого відпали підстави для надання 

іншого житлового приміщення. Квартирну справу переоформити на колишню 

дружину - Дроботову Богдану Олександрівну, сім’я з двох осіб (вона, син), 

залишивши  у загальноміській черзі  з дати набуття права, а саме:  три роки 

реєстрації у місті Чернігові - 29 грудня 2015 року. 
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 6.2. Єсипчук Людмили Олександрівни, сім’я з чотирьох осіб (вона, 

чоловік, дочка, мати),   на   квартирному   обліку  у   загальноміській   черзі  з  

27 листопада 1978 року. На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї 

матір  - Брязкуху Тетяну Павлівну у зв’язку зі смертю. 

  

 6.3. Тимошенко Ірини Олександрівни, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 26 серпня 1979 року та у 

першочерговому списку з 20 квітня 1992 року. У зв’язку зі смертю Тимошенко 

Ірини Олександрівни, квартирну справу переоформити на сина - Тимошенка 

Віталія Івановича, одного. 

 

 6.4. Скугоревої Наталії Олександрівни, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 грудня 2009  року. На підставі 

поданої заяви та у зв’язку з укладенням шлюбу змінити прізвище  «Скугорева» 

на «Горицька». 

 

 6.5. Ткаченко Надії Петрівни, ім’я з трьох осіб (вона, син, дочка), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  28 березня 1979 року. Зняти з 

квартирного обліку дочку - Ткаченко Катерину Миколаївну як таку, що 

покращила житлові умови, в результаті чого відпали підстави для надання 

іншого житлового приміщення. 

 

 6.6. Соболя Сергія Володимировича, сім’я з двох осіб (він, дочка), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 20 грудня 2010 року. Виключити 

зі складу сім’ї дочку - Соболь Катерину Сергіївну у зв’язку зі зміною місця 

реєстрації. 

 

6.7. Овчар Ганни Анатоліївни, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку  у загальноміській черзі з 28 жовтня 1982 року та 

першочерговому списку  з 30 жовтня 2009 року. На підставі поданої заяви  

включити до складу сім’ї сина – Овчара Єгора Олександровича, 2012 року 

народження. 

 

6.8. Пінчука Сергія Федоровича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), на 

квартирному обліку з 26 квітня 1999 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку. На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї 

сина. 

 

6.9.  Вяткіна   Євгенія   Андрійовича,   одного,   на  квартирному обліку з 

23 вересня 2015 року у загальноміській черзі та першочерговому списку. На 

підставі поданої заяви включити до складу сім’ї дочку – Вяткіну Вероніку 

Євгеніївну, 1994 року народження. 
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6.10. Пономаренка  Андрія Михайловича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку з 19 жовтня 2015 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку. На підставі поданої заяви включити до складу сім’ї 

дочку – Пономаренко Єкатерину Андріївну,  2016  року народження. 

 

6.11. В’ялько Ольги Олександрівни,   одної,  на   квартирному   обліку  з 

18 серпня 2015 року у загальноміській черзі та першочерговому списку. На 

підставі поданої заяви включити до складу сім’ї  дочку – Скворцову Марію 

Сергіївну, 2019 року народження, та сина – Скворцова Михайла Сергійовича, 

2019 року народження. 

 

6.12. Гузеєвої Віри Іллівни, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, син), на 

квартирному обліку у позачерговому списку  з  9 серпня 2018 року. У зв’язку зі 

смертю Гузеєвої Віри Іллівни, квартирну справу переоформити на дочку – 

Гузеєву Марину Олександрівну, сім’я з двох осіб (вона, брат). Виключити з 

позачергового списку як таких, що втратили пільгу, перевівши до 

загальноміської черги з часу набуття права, а саме - 19 березня 2007 року. 

 

6.13. Хомченка Юрія Борисовича, сім’я з двох осіб (він, дочка), на 

квартирному обліку   у   загальноміській   черзі   та  першочерговому списку  з 

23 вересня 2015 року. На підставі поданої заяви  включити до складу сім’ї 

дружину – Михайленко Людмилу Сергіївну, 1984 року народження. 

  

6.14. Вови Ніни Федорівни, сім’я з чотирьох осіб (вона, дочка, син, 

онука), на квартирному обліку  у загальноміській черзі з 20 лютого 1979 року. 

На підставі поданої заяви  виключити зі складу сім’ї онуку – Петриченко Аліну 

Андріївну як таку, що забезпечена житловою площею згідно з діючими 

нормами. 

 

7. Виключити із першочергового списку як таких, що втратили пільгу: 

 

7.1. Романенка Олексія Васильовича, одного, на квартирному обліку з 

17 червня 1996 року у загальноміській черзі та першочерговому списку як 

такого, що набув пільгу, яка надає право перебувати у позачерговому списку. 

 

7.2. Олійника Олександра Анатолійовича, одного, на квартирному 

обліку з 15 лютого 2017 року у загальноміській черзі та першочерговому 

списку як такого, що набув пільгу, яка надає право перебувати у позачерговому 

списку. 

 

8. Зняти з квартирного обліку:  
 

8.1. Як таких, що покращили житлові умови, в результаті чого відпали 

підстави для надання іншого житлового приміщення: 
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8.1.1. Ворошило Тетяну Федорівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, 

два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  17 січня 1978 року у 

зв’язку зі змінами в складі  сім’ї. 

 

8.1.2. Макаренко Валентину Олександрівну, сім’я з трьох осіб (вона, два 

сини), на квартирному обліку з 30 березня 1979 року. 

 

8.1.3. Булат Віру Григорівну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, онука), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  19 вересня 1979 року та 

першочерговому списку  як одинока матір з 14 лютого 1986 року. 

 

8.1.4. Світочну  Людмилу Іванівну, сім’я з трьох осіб (вона, два сини), на  

квартирному обліку у загальноміській черзі з  10 серпня 1979 року. 

 

8.1.5. Федорову Асю Вікторівну, сім’я з трьох осіб (вона, дві дочки), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  19 лютого 1980 року.  

 

8.1.6. Соловей Ольгу Олексіївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, син), на 

квартирному обліку у позачерговому списку з 16 травня 1988 року.  

 

8.1.7. Сивуху Ірину Миколаївну, одну, на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 20 листопада 1989 року.  

 

8.1.8. Шкурат Олену Василівну, одну, на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 18 лютого 1991 року.  

 

8.1.9. Зоз Ніну Григорівну, одну, на квартирному обліку у позачерговому 

списку з 17 жовтня 1988 року.  

 

8.1.10. Савенок Валентину Вікторівну, одну, на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 16 січня 1986 року.  

 

8.1.11. Вербицьку Лілію Михайлівну, одну, на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 20 серпня 1991 року.  

 

8.1.12. Коростову Олену Сергіївну, сім’я з трьох осіб (вона, син, дочка), 

на   квартирному   обліку  у загальноміській черзі та першочерговому списку з 

20 січня 2014 року.  

 

8.1.13. Пармінського Володимира Валерійовича, сім’я з трьох осіб (він, 

дружина, мати), на квартирному обліку у загальноміській черзі та 

першочерговому списку з  22 лютого 2011 року.   

 

8.1.14. Клименка Сергія Івановича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), 

на квартирному обліку у позачерговому списку з 24 січня 2005 року.  
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8.1.15. Барбаша Сергія Михайловича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому списку 

з  21 листопада 2005 року.   

 

8.1.16. Мироненко Ніну Володимирівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку у позачерговому списку з 18 січня 1991 року.  

 

8.1.17. Подуст Миколу Петровича, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, 

два сини),   на   квартирному   обліку    у  позачерговому списку з 28 жовтня 

1991 року.   

 

8.1.18. Чорного Анатолія Григоровича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у позачерговому списку з 21 квітня 2008 року. 

 

8.1.19. Біленка Володимира Миколайовича, сім’я з трьох осіб (він, 

дружина,  дочка), на квартирному обліку у позачерговому списку з 28 жовтня 

1991 року.     

 

8.1.20. Олійника Вадима Леонідовича,  сім’я з чотирьох осіб, (він, 

дружина,   син,   дочка),   на   квартирному   обліку   у   позачерговому списку з 

18 грудня 2000 року.  

 

8.1.21. Фєдєньову Ірину В’ячеславівну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, 

син), на  квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому списку 

з 20 червня 2011 року.   

 

8.1.22. Гущу Ольгу Федосіївну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській    черзі   з   20 березня 1989 року   та   позачерговому списку з 

16 грудня 1991 року. 

 

8.1.23. Шуляка Володимира Миколайовича, сім’я з трьох осіб (він, 

дружина,  син), на квартирному обліку у позачерговому списку з 15 червня 

2009 року. 

  

8.1.24. Романович Валентину Дмитрівну, одну, на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 20 січня 1992 року. 

 

8.1.25. Харченко Тетяну Григорівну, одну, на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 20 січня 1992 року. 

 

8.1.26. Слєсаря Сергія Михайловича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку у позачерговому списку з 20 січня 1992 року. 
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8.1.27. Коляду   Андрія   Леонідовича,   одного,  на  квартирному обліку з 

19 серпня 2002 року у загальноміській черзі та з 15 лютого 2017 року у 

першочерговому списку.  

 

8.1.28. Горелка Сергія Івановича, сім’я з двох осіб (він, дочка), на 

квартирному обліку  у позачерговому списку з 19 березня  1992 року. 

 

8.1.29. Шарого Володимира Миколайовича, одного, на квартирному 

обліку  у позачерговому списку з 21 грудня  1992 року. 

 

8.1.30. Рудавського Андрія Максимовича, сім’я з п’яти осіб (він, дружина, 

два сини, дочка), на квартирному обліку  у позачерговому списку з 19 березня  

1993 року. 

 

8.1.31. Кущенко Надію Дмитрівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 12 січня 1981 року. Син виїхав на 

постійне місце проживання до іншого населеного пункту. 

 

8.1.32. Овчаренко Світлану Іванівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку  у позачерговому списку з 19 липня  1993 року. 

 

8.2. Як таких, що виїхали на постійне місце проживання до іншого 

населеного пункту: 

 

 8.2.1. Купчика Миколу Івановича, сім’я з двох осіб (він, дружина, два 

сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі  з 18 грудня 1978 року. 

Сина - Купчика Андрія Миколайовича забезпечено житловою площею згідно з 

діючими нормами. 

 

8.2.2. Коваленко Надію Валентинівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку  у позачерговому списку з 17 червня  1991 року. 

 

8.2.3. Батицького Геннадія Михайловича, одного, на квартирному обліку 

у загальноміській черзі з 12 листопада 1979 року. 

  

8.2.4. Галушку Євгена Дмитровича, одного, на квартирному обліку  у 

позачерговому списку з 16 грудня 2002 року.  

 

8.2.5. Самородного Ярослава Віталійовича, одного, на квартирному 

обліку  у позачерговому списку з 20 вересня 2018 року. 
 

 

8.3. Як таких, що померли:  

 

8.3.1. Копилову Ніну Василівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 15 травня 1989 року. 
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8.3.2. Тимошенка Івана Петровича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі  з 26 серпня 1979 року та першочерговому списку з 20 

квітня 1992 року. 

 

8.3.3. Гореву Ольгу Пилипівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  25 грудня 1979 року. 

 

          8.4. На підставі поданої заяви: 

 

8.4.1. Бабенка Віктора Олексійовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  21 червня 2010 року. 

 

8.4.2. Довженко Людмилу Гумарівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 28 січня 2015 року. 

 

8.4.3. Сініцина Олександра Сергійовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, дочка, син),   на   квартирному   обліку   у   позачерговому   списку з 

17 липня 1991 року. 

 

9. На  виконання пункту 45 «Порядку виплати грошової  компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет  та територіальну цілісність України, а також членів 

їх сімей»,   затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів   України    від    

19 жовтня 2016 року № 719: 

 

9.1. Гнатенка Віталія Вікторовича, сім’я з двох осіб (він, дружина), на 

квартирному обліку з 17 травня 2018 року у позачерговому списку інвалідів 

війни та сімей загиблих військовослужбовців. 

 

9.2. Кулініча Олександра Анатолійовича, сім’я з двох осіб (він, син), на 

квартирному обліку з 15 грудня 2016 року у позачерговому списку інвалідів 

війни та сімей загиблих військовослужбовців. 

 

10.  Затвердити списки громадян, поставлених на квартирний облік в 

організаціях міста: 

 

10.1. Управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області 

 

Додатково,   на   квартирний   облік   на  загальних підставах з 18 вересня 

2019 року зараховано Корнієнка Сергія Миколайовича, одного. 

 

 



 12 

            11. Згідно з клопотанням Чернігівського обласного центру соціально-

психологічної допомоги від 4 жовтня 2019 року, за пропозицією наглядової 

ради у сфері розподілу соціального житла від 24 жовтня 2019 року виділити 

житло, укласти договір найму соціального житла і видати ордер: 

            

11.1.  Бабичу Єгору Вікторовичу, одному, на квартиру №…, житловою 

площею 17,2 кв.м, по вулиці Дмитра Самоквасова, …, який зареєстрований у 

гуртожитку комунального закладу «Чернігівська загальноосвітня школа 

інтернат І-ІІІ ступенів» по вулиці Гагаріна, … та проживає у Чернігівському 

обласному центрі соціально-психологічної допомоги по вулиці Елеваторній, … 

у місті Чернігові. 

 

12.  На часткову зміну: 

 

 12.1. Абзац 6 пункту 4   рішення   виконавчого   комітету міської ради від 

20 червня 2011 року № 153 викласти в наступній редакції: «Ігнатенко Людмили 

Михайлівни, сімя з пяти осіб (вона, чоловік, дочка, зять, онук), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 26 серпня 1977 року. У звязку з 

розірванням шлюбу та на підставі поданих заяв розділити квартирну справу на: 

Ігнатенко Л. М., сімя з чотирьох осіб (вона, дочка - Сидюк Жанна Валеріївна, 

зять - Сидюк Вячеслав Євгенійович, онук - Сидюк Ілля Вячеславович), та 

колишнього чоловіка – Ігнатенка Валерія Васильовича, одного, залишивши у  

загальноміській черзі  з дати набуття права, а саме:  три роки реєстрації у місті 

Чернігові -  8 вересня 1978 року». 

 

13. Згідно з поданою заявою продовжити термін проживання  у 

тимчасовому житлі до  7 листопада  2020 року: 

 

13.1. Маринченко Ользі Федорівні, одній, у кімнаті № …, житловою 

площею 14,3 кв.м, комунальної квартири № … по вулиці Преображенській, …. 

На соціальному квартирному обліку з 5 жовтня 2017 року на загальних 

підставах за № 2 та  з правом першочергового отримання житла із житлового 

фонду соціального призначення за № 2. 

 

13.2.  Піун Ользі Олегівні, сім’я з трьох осіб (вона, син, дочка), в 

однокімнатній, без комунальних зручностей,   житловою    площею 13,8 кв.м, 

квартирі   № …  по   вулиці Толстого, …, будинок   якої   по   вулиці   Зарічній, 

…  постраждав від пожежі. 

 

14. Скасувати: 

 

14.1. Підпункт 9.1 пункт 9 рішення виконавчого комітету міської    ради 

від  17 лютого   2014 року № 37 щодо виділення кімнати № … житловою 

площею 17,1  кв.м, по вулиці Івана Мазепи, …, що має статус соціального 

житла, Будаш Марії Василівні у зв’язку з розірванням договору найму 
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соціального житла 15 жовтня 2019 року та  тим, що середньомісячний сукупний 

дохід наймача квартири житлового фонду соціального призначення та членів 

його сім’ї за попередні два роки поспіль з розрахунку на одну особу змінився і 

став вищий за величину опосередкованої вартості найму житла в даному 

населеному пункті та прожиткового мінімуму.   

Управлінню адміністративних послуг міської ради (Овсяник М. К.) зняти 

Будаш Марію Василівну, Шатирка Миколу Олександровича, Шатирка Павла 

Миколайовича з реєстрації за зазначеною адресою. 

 

 14.2. Підпункт 11.1 пункту 11 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 30 серпня 2018 року № 413 щодо виділення Радіоновій Раїсі Василівні, сім’я 

з двох осіб (вона, дочка), з міського фонду житла для тимчасового проживання 

кімнати № …, житловою площею 19,6 кв.м, комунальної квартири № … по 

вулиці Преображенскій, … у зв’язку із закінченням терміну проживання. 

Управлінню адміністративних послуг міської ради (Овсяник М. К.) зняти 

Радіонову Раїсу Василівну, Радіонову Христину Петрівну з реєстрації за 

зазначеною адресою. 

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Хольченкову Н. М. 

 

 

Міський голова  

 

 

 В.  АТРОШЕНКО  

 

Секретар міської ради  Н.  ХОЛЬЧЕНКОВА 

                                                  


