
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

06 червня   2019  року                м. Чернігів №  227

Про затвердження списків громадян, 
поставлених  на   квартирний  облік, 
зміну  статусу службового  житла,
виділення житла підприємствам, 
громадянам міста, видачу ордерів

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, громадянам 
міста, видачу ордерів, виконавчий комітет Чернігівської міської ради вирішив:

1. Виділити:

1.1. Квартирно-експлуатаційному відділу міста Чернігова згідно з їхнім 
листом від 18 квітня 2019 року № 863 та актом приймання-передачі квартир від 
8 квітня 2019 року № 303/4/844-5 
                               

- трикімнатні квартири №№ …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …., …, …, 
…, …, …., …., …., …., …, …., …., ….., …., …., ….., ….., ….., ….., …., …., …., 
…., ….., ….., ….., …… по вулиці Курсанта Єськова, ….. Надати квартирам 
статус службових. 

1.2. Управлінню Служби безпеки України в Чернігівській області згідно з 
договором дарування квартири від 12 квітня 2019 року № 922, витягом з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності  від  13 квітня  2019 року  та  їхнім  листом  від  11 травня 2019 року 
№ 74/16/3790

-  однокімнатну квартиру № …. по вулиці Незалежності, ….. Надати 
квартирі статус службової.
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2. Змінити статус:

2.1. За клопотанням Чернігівського міського відділу управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області

2.1.1. Службової однокімнатної, житловою площею 15,8 кв.м, квартири 
№ …. по вулиці Малясова, ….. Надати квартирі статус житлової та закріпити за 
зареєстрованим і проживаючим у ній Коваленком Василем Івановичем, сім’я з 
чотирьох осіб (він, дружина, дві дочки). 

2.2. За клопотанням Чернігівського прикордонного загону

2.2.1. Службової трикімнатної, житловою площею 54,9 кв.м, квартири 
№ …. по вулиці Текстильників, …. Надати квартирі статус житлової та 
закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Михайлівським Олександром 
Петровичем, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, два сини).

2.3. За клопотанням 8 навчального центру Державної спеціальної служби 
транспорту 

2.3.1. Службової двокімнатної, житловою площею 36,4 кв.м, квартири 
№ ….. по вулиці Івана Мазепи, ….. Надати квартирі статус житлової та 
закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Афанасьєвим Андрієм 
Володимировичем, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, два сини). Має пільгу 
учасника бойових дій.

2.4. 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 раді та  
від 15 травня 2019 надати статус житла для тимчасового проживання:

2.4.1. Кімнаті № 17, житловою площею 12,2 кв.м,  комунальної  квартири 
№ …. по вулиці Гончій, …..

2.5. За клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Чернігова 
Міністерства оборони України

2.5.1. Службової однокімнатної, житловою площею 19,8 кв.м, квартири 
№ …  по проспекту Перемоги, …. Надати квартирі статус житлової та 
закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Федорчуком Олегом 
Васильовичем, одним. Має пільгу учасника бойових дій.
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2.5.2. Службової двокімнатної, житловою площею 38,9 кв.м, квартири 
№ …. по вулиці 1-го Травня, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити 
за зареєстрованим і проживаючим у ній Слєсаренком Олександром 
Петровичем, сім’я з двох осіб (він, мати). Має пільгу учасника бойових дій. 

2.5.3. Службової   двокімнатної,   житловою  площею 29,8 кв.м, квартири 
№ ….. по вулиці Курсанта Єськова, ….. Надати квартирі статус житлової та 
закріпити за зареєстрованим і проживаючим у ній Чечелем Сергієм Івановичем, 
сім’я з трьох осіб (він, дружина, син). Має пільгу учасника бойових дій.

2.6. За клопотанням квартирно-експлуатаційного відділу міста Чернігова, 
на виконання   рішення   Деснянського   районного   суду   міста  Чернігова  від 
26 лютого 2019 року, яке залишено без змін постановою Чернігівського 
Апеляційного суду від 22 травня 2019 року
          

 2.6.1  Службової    трикімнатної   житловою   площею, 42,6 кв.м, квартири       
№ … по вулиці Курсанта Єськова, …. Надати квартирі статус житлової та 
закріпити її за зареєстрованою і проживаючою у ній сім’єю Тосича Дмитра 
Володимировича, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, два сини). Має пільгу 
учасника бойових дій. 

3. Поставити на квартирний облік:

3.1. Включити до загальноміської черги та першочергового списку:

3.1.1. Фещенка Миколу Івановича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 
дочка), який зареєстрований у гуртожитку по вулиці Володимира Глинського, 
…,  (відсутність житла). Включити до першочергового списку згідно зі статтею 
96 Закону України «Про Національну поліцію».

3.1.2. Гур’єву Ірину Олександрівну, сім’я з шести осіб (вона, чоловік, дві 
дочки, два сини), яка мешкає у двокімнатній, житловою площею 30,4 кв.м,  
квартирі № … по вулиці Ціолковського, … (відсутність мінімального розміру 
житлової  площі). Включити до першочергового списку згідно з підпунктом  11 
пункту  44 «Правил  обліку громадян …»  як багатодітну сім’ю.  

3.1.3. Аркушенка Павла Леонідовича, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, 
дві дочки), який проживає у квартирі № …  по проспекту Перемоги, …, 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.

3.1.4. Рудакову Юлію Миколаївну, сім’я з чотирьох осіб (вона, дочка, два 
сини), яка мешкає у двокімнатній, житловою площею 26,9 кв.м.  квартирі № … 
по вулиці Льотній, …., де ще зареєстровано колишнього чоловіка (відсутність 
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мінімального розміру житлової  площі). Включити до першочергового списку 
згідно з підпунктом  11 пункту  44 «Правил  обліку громадян …»  як 
багатодітну сім’ю.

3.1.5. Бєлих Сергія Андрійовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, дочка), 
який проживає у квартирі № …  по вулиці Волковича, …., 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.

3.1.6. Цинчика  Євгена   Вадимовича,   одного,  який проживає у квартирі 
№ 14 по вулиці Льотній, 41, 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.

3.1.7. Мільченка Дмитра Васильовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 
син), який проживає у квартирі № … по вулиці Льотна, …., 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.

3.2. Включити до позачергового списку: 

3.2.1. Муравйова Олександра Олександровича, 2002 року народження, 
одного,  як дитину позбавлену батьківського піклування згідно зі статтею 39 
Житлового кодексу Української РСР (місцем взяття на первинний облік є місто 
Чернігів), який зареєстрований у селі  Масалаївка  Сосницького району 
Чернігівської області.

4. Внести зміни до складу сім’ї:

4.1. Бурковської Валентини Мефодіївни, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, 
два сини, онука), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 серпня 
1979 року. На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї сина – Геннадія 
та онуку.

4.2. Зінченка Олександра Михайловича, сім’я з чотирьох осіб (він, 
дружина, два сини), на квартирному обліку з 18 березня 2013 року у 
загальноміській черзі. У зв’язку зі смертю Зінченка Олександра Михайловича, 
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квартирну справу переоформити на дружину - Зінченко Наталію Петрівну, 
сім’єю з трьох осіб (вона, два сини).

4.3. Васильєвої Ганни Ігорівни, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, син, дві 
дочки), на квартирному обліку з 17 червня  2008 року у загальноміській черзі та 
першочерговому списку як багатодітна сім’я. На підставі поданої заяви 
виключити зі складу сім’ї  чоловіка – Васильєва Ігоря Олеговича.

 
4.4. Куценок Наталії Іванівни, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 31 січня 1984 року та   
першочерговому списку як така, що проживає у  ветхому житлі, з 20 квітня 
1992 року. На підставі поданої заяви та у зв’язку з придбанням житла зняти 
Куценок Наталію Іванівну з квартирного обліку як таку, що забезпечена 
житловою площею згідно з діючими нормами, квартирну справу переоформити 
на сина -  Куценка Сергія Михайловича, одного, виключивши його з 
першочергового списку як такого,  що втратив пільгу. 

4.5. Пономарьова Олександра Миколайовича, одного, на квартирному 
обліку у загальноміській черзі 18 березня 2013 року. На підставі поданої заяви 
включити до складу сім’ї дружину – Пономарьову Ксенію Сергіївну, 1992 року 
народження.

4.6. Михневич Марії Василівни, сім’я з п’яти осіб (вона, дочка, зять, онук, 
онука), на  квартирному обліку з 21 лютого 2005 року  у списку переселенців з 
радіоактивної забрудненої зони. У зв’язку зі смертю Михневич Марії 
Василівни, квартирну справу переоформити на дочку -  Козак Надію 
Миколаївну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, дочка, син). 

4.7. Коровченко Надії Михайлівни, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, онука), 
на   квартирному   обліку   у загальноміській черзі з   19 травня  1987  року  та у  
першочерговому списку як одинока мати з 20 лютого 1992 року. На підставі 
поданої заяви включити до складу сім’ї онука – Шелега Єгора Євгенійовича, 
2014 року народження.

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

5.1. Гайового  Миколу Івановича,   одного,   на   квартирному    обліку  з 
15 квітня 2013 року у загальноміській черзі та першочерговому списку згідно зі 
статтею 22 Закону України «Про міліцію»

6. Зняти з квартирного обліку: 

6.1. Як таких, що покращили житлові умови, в результаті чого відпали 
підстави для надання іншого житлового приміщення:
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6.1.1. Ковальчука Юрія Володимировича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 
дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  16 вересня 2013 року.

6.1.2. Вітошкіну Олену Юріївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, син), на 
квартирному обліку у загальноміській черзі з 21 жовтня 2013 року.

6.1.3. Лук’янець Інну Іванівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, дві 
дочки),  на   квартирному   обліку   у   загальноміській   черзі  з  18 листопада 
2013 року.

6.1.4. Москаленко Оксану Миколаївну, одну, на квартирному обліку у 
загальноміській черзі з 18 листопада 2013 року.

6.1.5. Моляренко Віру Олександрівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 
квартирному обліку у загальноміській черзі з 25 квітня 2000 року.

6.1.6. Власенко Олену Володимирівну, одну, на квартирному обліку у 
загальноміській черзі з 7 травня 2013 року.

6.1.7. Станкевича Олега Миколайовича, сім’я з двох осіб (він, дружина), 
на квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 липня 2008 року.

6.1.8. Яська Сергія Михайловича, сім’я з двох осіб (він, дочка - 2012 року 
народження), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 18 листопада 
2013 року.

6.1.9. Яська Ігоря Михайловича, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, син, 
дочка),   на   квартирному   обліку   у   загальноміській  черзі з  18 листопада 
2013 року.

6.1.10. Ісаєнко Любов Миколаївну, сім’я з трьох осіб(вона, син, мати), на 
квартирному обліку у загальноміській черзі з 21 травня 1990 року.

6.1.11. Ракуту Наталію Павлівну, сім’я з двох осіб (вона, чоловік), на 
квартирному обліку у загальноміській черзі з  18 квітня 1994 року.

6.1.12. Лямзіну Наталію Юріївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, дочка), 
на квартирному обліку у загальноміській черзі  з  19 вересня 2011 року.

6.1.13. Карпенко Марію Степанівну, одну, на квартирному обліку у 
позачерговому списку з 27 вересня 1993 року.

6.1.14. Стеченка Володимира Михайловича, одного, на квартирному 
обліку у загальноміській черзі  з 18 листопада 2013 року та першочерговому 
списку з 20 квітня  2017 року.
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6.1.15. Носок Наталію Сергіївну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, син), на 
квартирному   обліку   у   загальноміській   черзі  та першочерговому списку з 
18 листопада 2013 року.

6.1.16. Демотю Олексія Миколайовича, одного, на квартирному обліку у 
позачерговому списку з 12 лютого 1992 року.

6.1.17. Свириденка Леоніда Семеновича, сім’я з семи осіб (він, дружина, 
два сини, невістка, теща, внук), на квартирному обліку у позачерговому списку 
з  21 травня 2007 року.

6.1.18. Фоменка Геннадія Васильовича, одного, на квартирному обліку у 
загальноміській черзі з 16 вересня 2013 року.

6.1.19. Струц Ірину Анатоліївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, дочка), 
на квартирному обліку у позачерговому списку з  17 листопада 1993 року.

6.1.20. Тарасенко Віру Петрівну, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, дочка, 
син, бабуся), на квартирному обліку у позачерговому списку з 17 листопада 
1992 року.

6.1.21. Яременко Катерину Олександрівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, 
чоловік, два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 21 липня 
2014 року.

6.2. Як таких, що виїхали на постійне місце проживання до іншого 
населеного пункту:

6.2.1. Денисенко Марину Петрівну, сім’я з трьох осіб (вона, син, дочка), 
на квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 жовтня 2013 року. 

6.2.2. Ященко Любов Іванівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 
квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 жовтня 2013 року.

6.3. Як таких, що померли:

6.3.1. Чебанову Ніну Тимофіївну, одну, на квартирному обліку у 
позачерговому списку з 21 серпня 1995 року.

6.3.2. Міщенко Любов Гаврилівну одну, на квартирному обліку у 
позачерговому списку  з  15 квітня 1991 року.

6.3.3. Жигуна Вадима Ростиславовича, одного, на квартирному обліку у 
загальноміській   черзі   з   24   січня   2005 року  та у першочерговому списку з 
6 жовтня  2016 року. 
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6.3.4. Свириденка Олександра Вікторовича, сім’я з  чотирьох осіб (він, 
дружина, син, дочка),   на   квартирному   обліку  у позачерговому   списку    з  
15 червня 1992 року. Сім’ю забезпечено житловою площею згідно з діючими 
нормами.

 6.4.  На підставі поданої заяви:

6.4.1. Летуту Світлану Олександрівну, одну, на квартирному обліку у 
загальноміській черзі з  7 жовтня 2013 року.

6.4.2. Сипченко Тетяну Василівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, дочка, два 
сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 
списку з  16 вересня  2013 року.

7. Виділити житло громадянам, які перебувають на соціальному 
квартирному обліку у виконавчому комітеті Чернігівської міської ради, 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 15 травня 2019 року з фонду 
житла для тимчасового проживання,  видати ордер та укласти договір найму 
житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання терміном 
на один рік:

7.1. Максименко Наталії Михайлівні, одній, квартиру № ….. , житловою 
площею 18,0 кв.м, без комунальних зручностей по вулиці Академіка Павлова, 
…., що має статус тимчасового житла. 

Перебуває на соціальному квартирному обліку з 18 квітня 2019 року на 
загальних підставах за № 9. Згідно з існуючою пільгою користується правом 
першочергового отримання житла із житлового фонду соціального 
призначення.  Зареєстрована у гуртожитку для одиноких ПАТ 
«Чернігівоблбуд» за адресою: вул.Толстого, буд. ….., кім…...

8. Затвердити списки громадян, поставлених на квартирний облік в 
організаціях міста:

8.1. Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор»

На   квартирний  облік  на загальних  підставах  з  24 лютого 1987 року до 
29 січня 2019 року    зараховано   20 сімей, з яких: до першочергового списку – 
19 сімей, до позачергового списку – 1 сім’я. 
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9. На часткову зміну:

9.1. Абзац 9.1.3  підпункту 9.1 пункту 9 рішення  виконавчого комітету 
міської ради від 18 квітня 2019 року № 163 викласти в наступній редакції: 
«Судак Ольгу Миколаївну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на квартирному 
обліку  у загальноміській черзі з 15 квітня 2013 року» замість  помилково 
записаного: «…Олену…».

9.2. Абзац 3.1.4 підпункту 3.1 пункту 3 рішення виконавчого комітету 
міської ради від 27 жовтня 2014 року № 290 викласти в наступній редакції: 
«Католик Марину Сергіївну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), яка мешкає у 
гуртожитку по вулиці Шевченка, …., кімната № …. (відсутність житла). 
Включити до першочергового списку згідно з підпунктом 11 пункту 44 
«Правил обліку громадян…» як одиноку матір».

          9.3. Підпункт 7.9 пункту 7 рішення виконавчого комітету міської ради від 
18 квітня 2019 року № 163 викласти в наступній редакції: «Степка Петра 
Борисовича,   сім’я   з  трьох осіб (він, дружина, син), на квартирному обліку з 
17 липня 1991 року у позачерговому списку як учасник ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС (2 категорія). У зв’язку зі смертю  Степка Петра 
Борисовича, квартирну справу переоформити на дружину -  Степко Маргариту 
Миколаївну, сім’я з двох осіб (вона, син), та перевести до загальноміської черги  
з 24 липня 1993 року - дати набуття права (3 роки реєстрації по місту 
Чернігову),  виключити її з позачергового списку як таку,  що втратила пільгу».

10. Скасувати:  

10.1. Підпункт 9.1 пункту 9 рішення виконавчого комітету міської ради 
від 6 лютого 2019 року № 37 щодо виділення кімнати літ….., житловою 
площею 14,1 кв.м, комунальної квартири № …, що має статус соціального 
житла, по вулиці Стрілецькій, …. Ушкалову Станіславу Ігоровичу згідно з 
пунктом  69 «Правил обліку громадян …». 

10.2. Підпункт 12.1 пункту 12 рішення виконавчого комітету міської ради 
від 18 квітня 2019 року № 163 щодо виділення кімнати літ….., житловою 
площею 19,3 кв.м, комунальної квартири № ….,  по вулиці Стрілецькій, ….., що 
має статус соціального житла,  Ушкалову Євгенію Ігоровичу згідно з пунктом  
69 «Правил обліку громадян …». Ордер не отримував.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 
ради Черненка М. П. 

Міський голова В. АТРОШЕНКО 

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК  
                                                 


