
 

                

  

 

          

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, 

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 квартирно-експлуатаційному відділу міста Чернігова згідно з 

їхнім листом від 2 квітня 2019 року № 719 та актом приймання-передачі 

квартир від 9 січня 2019 року № 303/4/43/4: 

 

по вулиці Текстильників, … 
 

- двокімнатну квартиру № ,...; 

- трикімнатні квартири №№ …, …,…, …, …, …, …, …, …, …. 

 

по вулиці Красносільського, … 
 

- двокімнатні квартири №№ …,…; 

- трикімнатні квартири №№ …, …, …, …. 

 

Надати квартирам статус службових. 

 

2. Дати дозвіл на повторне заселення квартирно-експлуатаційному 

відділу міста Чернігова – 

 

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

№ … по вулиці Незалежності, …. 

 



 

3. Змінити статус: 

 

3.1. За клопотанням філії Чернігівської дирекції акціонерного товариства 

«Укрпошта» 

 

3.1.1. Службової  однокімнатної, житловою площею 17,8 кв.м, квартири 

№ … по проспекту Миру, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити за 

зареєстрованою і проживаючою у ній Дороховою Надією Федорівною, сім’я з 

чотирьох осіб (вона, чоловік, дочка, онука). 

 

3.2.За клопотанням комунального підприємства «ЖЕК-13» міської ради 

   

3.2.1. Однокімнатної, житловою площею 19,4 кв.м, квартири № … по 

проспекту Миру, … з гуртожитку на житлову та закріпити за зареєстрованою і 

проживаючою у ній Запекою Ольгою Олександрівною, сім’я з шести осіб (вона, 

син, дочка, дві онуки, онук). 

 

4. Відмовити комунальному підприємству «Деснянське» міської ради у 

зміні статусу службової однокімнатної квартири № … по проспекту Миру, … 

та закріпленні її за сім’єю Сурай Олени Іванівни відповідно до статті 125 

Житлового Кодексу Української РСР та пункту 6 «Положення про порядок 

надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», 

затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року № 37 

та   відповідно до пунктів 5.1, 5.2, 5.3, 12.2 Положення про виключення з числа 

службових жилих приміщень в м. Чернігові, затвердженого рішенням 

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

 

5. Поставити на квартирний облік: 

 

5.1.Включити до загальноміської черги та першочергового списку: 

 

5.1.1.Анищенко Марію Іванівну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, два 

сини), яка зареєстрована  в чотирикімнатній житловою площею 50,2 кв.м, 

квартирі № … по вулиці Текстильників, … ( відсутність мінімального розміру 

житлової площі), де ще зареєстровано та проживає шість осіб: батько, два 

брата, дружина брата, два племінника, згідно з підпунктом 11 пункту 44 

«Правил обліку громадян…» як багатодітну сім’ю.   

 

 5.1.2.Тарасюка Сергія Анатолійовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина,  

дві дочки), який мешкає у гуртожитку по вулиці Любецькій, …, кімната № … 

(відсутність житла). 

 

 

 

 



 

5.1.3.Каліна Сергія Михайловича, сім’єю з двох осіб (він, дочка) який 

проживає в однокімнатній 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. 

 

5.2. Включити до позачергового списку:  

  

5.2.1. Кирієнка Олександра Яковича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку з 22 лютого 2011 року у загальноміській черзі. У 

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

позачергового списку інвалідів війни та сімей загиблих військовослужбовців. 

  

5.2.2. Струкова Бориса Вікторовича, одного, який зареєстрований у центрі 

соціальної адаптації  бездомних та безпритульних по вулиці 

Святомиколаївській, …(відсутність житла). У зв’язку з отриманням 

інвалідності та на підставі поданої заяви включити до позачергового списку 

інвалідів війни та сімей загиблих військовослужбовців. 

 

5.2.3. Мошаренкова Дмитра Олександровича, 2002 року народження, 

одного,  як дитину - сироту згідно зі статтею 39 Житлового кодексу Української 

РСР (місцем  походження та взяття на первинний облік є місто Чернігів), який 

зареєстрований у селі Рівнопілля, Чернігівського району, Чернігівської області. 

 

6. Відмовити у постановці на квартирний облік як такій,  що забезпечена 

житловою площею згідно з діючими нормами - Ковальчук Дар’ї Сергіївні, 

сім’єю з чотирьох осіб (вона, чоловік, дві дочки),  яка зареєстрована у  

приватній двокімнатній, житловою площею 34,7 кв.м,  квартирі № … по вулиці 

Красносільського, …, де ще зареєстровано та проживає дві особи: батько, мати. 

Чоловік - Ковальчук Денис Леонідович має у власності 1/4 частини (13,32 кв.м) 

у приватизованій чотирикімнатній, житловою площею  53, 3 кв.м,  квартири № 

… по проспекту Перемоги, ….  

 

7. Внести зміни до складу сім’ї: 

 

7.1. Кальматкіна Бориса Сергійовича, сім’я з трьох осіб (він, дочка, дочка 

дружини), на квартирному обліку з  15 квітня 2013 року у загальноміській черзі. 

На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї дочку - Куценко 

(Кальматкіна) Вероніку Борисівну. 

  

7.2. Щербини Любові Анатоліївни, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку з 21  січня  2013 року у загальноміській черзі. На підставі 

поданої заяви виключити зі складу сім’ї  дочку - Каращук Лілію Олегівну. 



  

7.3. Шульги Юлії Олександрівни, однієї, на квартирному обліку з  7 

травня 2013 року у загальноміській черзі. На підставі поданої заяви та у зв’язку 

з укладанням шлюбу змінити прізвище «Шульга» на  «Костюченко» та 

включити до складу сім’ї дочку - Костюченко  Владиславу Євгеніївну, 2016 

року народження. 

 

7.4. Шмирука  Сергія Леонідовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), 

на квартирному обліку з 15 листопада 2010 року у загальноміській черзі. На 

підставі поданої заяви включити до складу сім’ї сина - Шмирука Назара 

Сергійовича, 2013 року народження. 

 

7.5. Ліждвой Ганни Петрівни, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, син, дочка, 

онука), на квартирному обліку з 16 грудня 1982 року у загальноміській черзі. 

На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї онуку - Самусь Олесю 

Сергіївну. 

 

7.6. Лєдової Марії Григорівни, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, онук), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 15 лютого 1993 року та   

першочерговому списку як одинока мати з 12 червня 1997 року. У зв’язку зі 

смертю Лєдової Марії Григорівни, квартирну справу переоформити на дочку -  

Репех Наталію Григорівну, сім’єю  з двох осіб (вона, син), виключивши її з 

першочергового списку як таку,  що втратила пільгу.  

 

7.7. Недосвітної Людмили Іванівни, сім’я з трьох осіб (вона, дві дочки), 

на квартирному обліку з 18 листопада 2008 року у позачерговому списку 

військовослужбовців звільнених в запас або відставку. На підставі поданої 

заяви виключити зі складу сім’ї дочку - Недосвітну Катерину Євгенівну як 

таку,  що забезпечена житловою площею згідно з діючими нормами. 

 

7.8. Гайового Миколи Івановича, сім’я з двох осіб (він, дочка), на 

квартирному обліку з 15 квітня 2013 року у  загальноміській черзі та 

першочерговому списку згідно зі статтею 22  Закону України «Про міліцію». 

На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї дочку - Гайову Анну 

Миколаївну  як таку, що зареєстрована разом з матір’ю і забезпечена житловою 

площею згідно з діючими нормами. 

 

7.9. Степка Петра Борисовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), на 

квартирному обліку з 17 липня 1991 року у позачерговому списку учасників 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорія). У зв’язку зі смертю  

Степка Петра Борисовича, квартирну справу переоформити на дружину -  

Степко Маргариту Миколаївну, сім’єю з двох осіб (вона, син), виключивши її з 

позачергового списку як таку,  що втратила пільгу. 

 



7.10. Крупка Олександра Вікторовича, сім’я з двох осіб (він, дочка), на 

квартирному обліку з 17 лютого 2003 року   у  загальноміській черзі та 

першочерговому списку як педагогічний працівник. На підставі поданої заяви 

зняти Крупка Олександра Вікторовича з квартирного обліку. Квартирну справу 

переоформити на дочку - Крупко Марію Олександрівну, одну, залишивши у 

загальноміській черзі з 17 лютого 2003 року, та  виключити її з першочергового 

списку як таку, що втратила пільгу. 

 

7.11. Максимовича Віктора Степановича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, дочка, син), на  квартирному обліку з 17 травня 1993 року  у списках 

переселенців з радіоактивної забрудненої зони. У зв’язку зі смертю 

Максимовича Віктора Степановича, квартирну справу переоформити на сина -  

Максимовича Ігоря Вікторовича, сім’єю з трьох осіб (він, мати, сестра).  

 

7.12. Ковальова Олександра Олександровича, сім’я з двох осіб (він, теща), 

на квартирному обліку з 19 вересня 2011 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку за пільгою тещі - учасника війни. У зв’язку зі смертю 

тещі - Головачової Анастасії Сергіївни, виключити її зі складу сім’ї . 

 

7.13. Билдіної Світлани Іванівни, сім’я з десяти осіб (вона, три сини, 

дочка, невістка, два онука, дві онуки), на квартирному обліку у загальноміській 

черзі з 19 жовтня 1984 року та у першочерговому списку як багатодітна сім’я з 

17 березня 1986 року. У зв’язку зі  смертю сина - Билдіна Олександра 

Володимировича  виключити його зі складу сім’ї. 

 

   7.14. Самсоненко Раїси Юріївни, сім’я з трьох осіб (вона, два сини), на 

квартирному обліку з 28 січня 2015 року  у загальноміській черзі та 

першочерговому списку як одинока матір. На підставі поданих заяв розділити 

квартирну справу на: Самсоненко Раїсу Юріївну, сім’єю з двох осіб (вона, син - 

Нікіта), та сина - Самсоненка Владислава Олександровича, одного, залишивши 

в загальноміській черзі з 28 січня 2015 року,  та виключити   з першочергового 

списку як такого, що втратив пільгу. 

 

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

 

8.1. Вірич Олену Іванівну, сім’я з трьох осіб (вона, син, дочка), на 

квартирному обліку  з 23 травня 2005 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку як сім’я , що виховує дитину-інваліда. 

 

8.2. Скрипку Наталію Степанівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку  з 7 травня 2013 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку як сім’я , що виховує дитину-інваліда. 

 

 

 

 



 

8.3. Кирієнка Олександра Яковича, сім’я з трьох осіб ( він, дружина, син), 

на квартирному обліку з 22 лютого 2011 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку як учасник бойових дій у зарубіжних країнах, у зв’язку 

з отриманням інвалідності. 

 

8.4. Ковальова Олександра Олександровича, сім’я з двох осіб (він, теща), 

на квартирному обліку з 19 вересня 2011 року у загальноміській черзі та 

першочерговому списку за пільгою тещі - учасника війни у зв’язку зі смертю 

тещі. 

 

9. Зняти з квартирного обліку:  
 

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

підстави для надання іншого житлового приміщення: 

 

9.1.1. Мороз Тетяну Володимирівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 16 жовтня 2013 року. 

 

9.1.2. Макаревича Сергія Валерійовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 16 вересня 2013 року. 

 

9.1.3. Судак Олену Миколаївну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 15 квітня 2013 року. 

 

9.1.4. Філон Андрія Миколайовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  18 березня 2013 року. 

 

9.1.5. Лобана Дмитра Вікторовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 16 вересня 2013 року. 

 

9.1.6. Ніколайчука  Сергія Анатолійовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, дві дочки), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 січня 

2013 року. 

 

9.1.7. Лаптія Олександра Михайловича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 січня  2013 року. 

 

 9.1.8. Щербину Аллу Олегівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 січня 2013 року. 

 

9.1.9. Гірка Михайла  Валентиновича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з  18 лютого 2013 року. 

 

 

 



  

9.1.10. Корж Тетяну Іванівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  7 жовтня 2013 року. 

 

9.1.11.Друговську Анастасію Валеріївну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  21 січня 2013 року. 

 

9.1.12. Назимко Олену Володимирівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  18 березня 2013 року. 

 

9.1.13. Волошину Олену Леонідівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку  у загальноміській черзі з 21 січня 2013 року. 

 

9.1.14. Кравця Максима Вікторовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 18 лютого 2013 року. 

 

9.1.15. Смалюгу Миколу Олексійовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі  та 

першочерговому списку з 16 січня  2012 року. 

 

9.1.16. Ксьонза Володимира Васильовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, дочка, син), на квартирному обліку у позачерговому списку з 19 

жовтня  1992  року. 

 

9.1.17. Тишкевич Людмилу Віталіївну, сім’я з трьох осіб (вона, два сини), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі  та першочерговому списку з 15 

квітня 2013 року. 

 

9.1.18. Коченка Ігоря Олександровича, одного, на квартирному обліку у 

позачерговому списку з 21 червня 2000 року. 

 

9.1.19. Донець Наталію Михайлівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку у позачерговому списку з 20 червня 1988 року. 

 

9.1.20. Загальського Бориса Дмитровича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі  та першочерговому списку з 21 січня  2013 року. 

 

9.1.21. Карпенко Ларису Іванівну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, онука), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі  з 21 листопада  2011 року. 

 

9.1.22. Мандрику Ніну Степанівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на  

квартирному обліку у позачерговому списку з 21 серпня 1989 року. 

 

9.1.23. Ципенко Олену Юріївну, сім’я з чотирьох осіб ( вона, дочка, два 

сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі  та першочерговому 

списку з 15 квітня  2013 року. 



 

9.1.24. Киселя Олександра Володимировича, одного, на квартирному 

обліку у загальноміській черзі  та першочерговому списку з 15 квітня  2013 

року. 

 

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

населеного пункту: 

 

9.2.1. Яковенко Наталію Петрівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі  з 18 березня 2013 року. 

 

9.2.2. Журбу Євгена Сергійовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 15 квітня 2013 року. 

 

9.2.3. Яковець Вікторію Миколаївну, сім’я з трьох осіб (вона, син, дочка), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з  22 травня 2012 року. 

 

9.2.4. Рудька Артема В’ячеславовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі та першочерговому списку з  15 липня 2013 року.  
 

9.3. Як таких, що померли: 

 

9.3.1. Даниленко Людмилу Дмитрівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  18 березня 2013 року. Син 

забезпечений житловою площею згідно з діючими нормами. 

 

9.3.2. Трухана Івана Михайловича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  20 грудня 1984 року. 

 

9.3.3. Копачову Ганну Романівну, сім’я з трьох осіб (вона, дочка, батько), 

на квартирному обліку у позачерговому списку з  17 квітня 1995 року. Батько та 

дочка померли. 

 

9.3.4. Тарана Юрія Костянтиновича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), 

на квартирному обліку у позачерговому списку з 21 квітня 1997 року. Дружина 

померла, син забезпечений житловою площею згідно з діючими нормами. 

 

9.3.5. Вовк Ганну Іванівну, одну, на квартирному обліку у позачерговому 

списку з 27 грудня 1994 року. 
 

 

9.4. На підставі поданих заяв: 

 

9.4.1. Литвина Анатолія Семеновича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  23 січня 2006 року. 

 

 



 

 

9..4.2. Заліську Яну Володимирівну,  сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку  у загальноміській черзі з  19 серпня 2013 року. 

 

9.4.3. Осауленко Надію Іванівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку  у позачерговому списку  з 6 травня 1985 року. 

 

10. Затвердити списки громадян, поставлених на квартирний облік в 

організаціях міста: 

 

10.1. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Чернігівській області: 

 

Додатково, на квартирний облік з 14 березня 2019 року на загальних 

підставах зараховано Татаренка Віктора Михайловича, одного. 

 

10.2. Виробничого підрозділу моторвагонне депо Чернігів 

 

На квартирний облік на загальних підставах з 31 березня 1988 року до 22 

березня 2013 року зараховано 14 сімей, з яких: до першочергового списку - 4 

сім’ї, до позачергового списку - 6 сімей. 

 

Тимчасово не затверджувати на обліку сім’ї Верещака О. В. та 

Самойленка Л. Д. у зв’язку з відсутністю у квартирних справах оновлених 

довідок. 

 

10.3. Головного управління Національної поліції в Чернігівський облік 

 

Додатково, на квартирний облік з 11 квітня 2019 року на загальних 

підставах та до першочергового списку зараховано сім’ї: Хоменка О. В., 

Талалаєвського В. П. 

 

11. За пропозицією наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

від 12 квітня 2019 року, виділити житло громадянам, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Чернігівської міської ради, і видати 

ордер - Пасішниченку Михайлу Леонідовичу, одному, кімнату № …, житловою 

площею 19,8 кв.м, по вулиці Івана Мазепи, …, що має статус соціального 

житла, без зняття з квартирного обліку. Зареєстрований  у кімнаті літ…., 

житловою площею 12,5 кв.м, комунальної квартири № … по вулиці 

Стрілецькій, …. 

 

 



12. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада  

2017 року  № 877   «Про    затвердження   Порядку   та   умов   надання    у   

2017 році  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на  будівництво/ капітальний ремонт/реконструкцію малих  групових будинків, 

будинків підтриманого проживання,  будівництво/придбання житла для 

дитячих будинків  сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, 

дітей,  позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,  виготовлення 

проектно-кошторисної документації»,   розпорядження   голови обласної 

державної адміністрації від 13 грудня 2017 року № 668 «Про розподіл субвенції 

на будівництво (придбання) житла» та договору купівлі-продажу від 20 грудня 

2017 року, за пропозицією наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

від 12 квітня 2019 року, виділити житло громадянам, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Чернігівської міської ради, і видати 

ордери: 
 
 

 

по вулиці Стрілецькій, …: 

 

12.1. Ушкалову Євгенію Ігоровичу, 2 вересня  1999 року народження, 

кімнату літ. …, житловою площею 19,3 кв.м, комунальної квартири № …, що 

має статус соціального житла, одному, без зняття з квартирного обліку. На 

черзі у позачерговому списку з 17 березня 2016 року за № 1018 та як дитина, 

позбавлена батьківського піклування, за № 18 у віковій категорії «18-23 роки». 

Зареєстрований у трикімнатній, житловою площею 38,4 кв.м, квартирі № …, по 

вулиці Мстиславській, …, де ще зареєстровано та проживає  п’ять осіб. 

 

13. Затвердити спільні рішення адміністрацій і профспілкових комітетів 

підприємств, організацій, житлових комісій про виділення житлової площі та 

видати ордери: 

 

13.1. Квартирно-експлуатаційного відділу міста Чернігова  

 

13.1.1. Жирову Роману Васильовичу, сім’я з двох осіб (він, дочка 

дружини), на службову однокімнатну, житловою площею 17,3 кв.м, квартиру  

№ … по вулиці Незалежності, …. Зареєстровані по вулиці Стрілецькій, … – 

гуртожиток військової частини. Має пільгу учасника бойових дій.  

 

14. Скасувати: 

 

14.1. Підпункт  6.4.  пункту 6 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 29 березня 2019 року № 120 щодо виключення з першочергового списку 

Толмачова Олександра Павловича у зв’язку з технічною помилкою.  

 

14.2. Підпункт 9.1. пункту 9 рішення виконавчого комітету від 18 жовтня 

2018 року № 500, щодо виділення і видачі ордеру Пасішниченку Михайлу 

Леонідовичу кімнати літ…., житловою площею 12,5 кв.м, комунальної 



квартири № …, по вулиці Стрілецькій, …, що має статус соціального житла, 

одному, без зняття з квартирного обліку, у зв’язку з порушенням вимог пунктів 

1, 9 частини 2 статті 25 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», розірвати договір найму соціального житла від 23 жовтня 2018 

№ 19, та зняти його з реєстрації за зазначеною адресою  як такого, що втратив 

право користування житловим приміщенням. 

 

15. Продовжити   термін   проживання  в  тимчасовому житлі терміном до 

17 травня 2020 року - Кузьменку Сергію Анатолійовичу в кімнатні № …, 

житловою площею 15,0 кв.м, комунальної квартири № … по вулиці 

Преображенській, …, відповідно до клопотання комунального підприємства 

«Деснянське» Чернігівської міської ради. 

  

16. Відмовити  у зміні статусу квартири № … по вулиці Малясова, … яка 

має статус тимчасового житла згідно з пунктом 4 Порядку  формування фондів 

житла для тимчасового проживання затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2004 року № 422 - Глушак Юлії Юріївні, сім’я 

з чотирьох осіб (вона, син, сестра, племінник). 

 

17. Поставити на соціальний квартирний облік згідно із Законом України 

«Про житловий фонд соціального призначення» та  «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, за пропозицією наглядової ради у сфері розподілу 

соціального житла від 12 квітня 2019 року: 

 

17.1 Шубинську Оксану Миколаївну, сім’я з двох осіб (вона, сини), як 

внутрішньо переміщену особу з тимчасово окупованої території України  згідно 

з підпунктом 2, абзац в, статті 10 Закону України «Про житловий фонд 

соціального призначення», яка зареєстрована в Донецькій області, місто Торез, 

провулок Станційний, буд. …, фактично мешкають в житловому приміщенні, 

яке винаймають за адресою: вул. Толстого, буд. …, квартира № … у м. 

Чернігові.   

 

        17.2. Максименко Наталію Михайлівну, одну, згідно з підпунктом 19 статті 

12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», яка 

зареєстрована в гуртожитку для одиноких ПАТ «Чернігівоблбуд» за адресою: 

вул. Толстого, буд. …, кім. …, у м. Чернігові, що складається з однієї кімнати, 

житловою площею  18,0 кв.м, всі зручності загального користування.  

 

18. Розірвати з 15 жовтня 2019 року договір найму соціального житла з 

Будаш Марією Василівною, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, син), яка мешкає 

по вулиці Івана Мазепи, …, квартира № …, що має статус соціального житла, 

відповідно до розділу III пунктів 5, 6, 7  статті 20 Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення», у зв’язку з тим, що 

середньомісячний сукупний дохід наймача квартири з житлового фонду 

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


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, 

та є підставою для розірвання договору найму соціального житла. 

 

         19. Гарантувати Новозаводському відділу Державної виконавчої служби 

міста Чернігова, після безоплатної передачі майна - однокімнатної  квартири   

№ … по вулиці Дмитра Самоквасова, … у місті Чернігові, надання статусу 

житла соціального призначення відповідно до статті 5 Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення». 

 

 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Черненка М. П.  

 

 

Заступник міського голови                 О. ЛОМАКО 

 

 

Секретар міської ради  

       

М. ЧЕРНЕНОК 

       

                                                  

 
 


