
                 

  
 

          

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,  
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. Змінити статус:  
 
1.1. За клопотанням комунального підприємства «Деснянське» міської 

ради  
 
1.1.1. Службової однокімнатної, житловою площею 18,0 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Гончій, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити за 
зареєстрованою і проживаючою у ній Сапон Світланою Вікторівною, сімʼя з 
трьох осіб (вона, син, дочка).  

 
1.2. За клопотанням комунального підприємства «ЖЕК-13» міської ради 
 
1.2.1. Двокімнатної, житловою площею 31,4 кв.м, квартири № … по 

вулиці Інструментальній, … з гуртожитку на житлову та закріпити за 
зареєстрованим і проживаючим у ній Помазом Сергієм Вікторовичем, сімʼя з 
трьох осіб (він, дві дочки). 
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1.3. За клопотанням комунального підприємства «Новозаводське» 
міської ради  
 

1.3.1. Службової   двокімнатної,   житловою  площею 23,5 кв.м, квартири 
№ … по 1-му провулку Воскресенському, …, без комунальних зручностей. 
Надати квартирі статус житлової та закріпити за зареєстрованим та 
проживаючим у ній Ткаченком Анатолієм Борисовичем, сімʼя з пʼяти осіб (він, 
дружина, дочка, син, онук). 

 
1.4. За клопотанням Чернігівського обласного філармонійного центру 

фестивалів та концертних програм 
 

1.4.1. Трикімнатної, житловою площею 43,0 кв.м, квартири № … по 
проспекту Миру, … з гуртожитку на житлову та закріпити за зареєстрованим і 
проживаючим у ній Теребуном Сергієм Івановичем, сімʼя з трьох осіб (він, 
дружина, син – 1984 року народження). Відповідно до пункту 10 статті 20 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» має право на додаткову житлову площу 
у вигляді окремої кімнати. 

 
1.5.  За клопотанням Державної установи «Чернігівський слідчий 

ізолятор»  
 
1.5.1. Службової двокімнатної, житловою площею 29,8 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Незалежності, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити 
за зареєстрованим і проживаючим у ній Холодницьким Сергієм 
Анатолійовичем, сімʼя з трьох осіб (він, дружина, син). 

 
1.5.2. Службової   двокімнатної,  житловою площею 29,8 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Незалежності, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити 
за зареєстрованою і проживаючою у ній Подобеддо Оленою Леонідівною, сімʼя 
з трьох осіб (вона, чоловік, дочка). 

 
1.5.3. Службової  двокімнатної   житловою   площею 29,8 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Незалежності, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити 
за зареєстрованим і проживаючим у ній Переверою Ігорем Миколайовичем, 
сімʼя з трьох осіб (він, дружина, дочка). 

 
1.5.4. Службової  двокімнатної,   житловою  площею 29,9 кв.м, квартири 

№ … по вулиці Незалежності, …. Надати квартирі статус житлової та закріпити 
за зареєстрованим і проживаючим у ній Дроздом Ігорем Валентиновичем, сімʼя 
з двох осіб (від, дочка – 2004 року народження). 
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2. Поставити на квартирний облік: 
 
2.1. Включити до загальноміської черги та першочергового списку: 
 
2.1.1. Суярка Дмитра Олеговича, одного, який мешкає та зареєстрований 

у гуртожитку по вулиці Олега Міхнюка, …, корпус …, кімната …/… 
(відсутність житла), як виняток, за пропозицією громадської  комісії з житлових 
питань при виконавчому комітеті міської ради від 26 червня 2019 року. 

 
2.1.2. Квітку Аліну Сергіївну, одну, яка зареєстрована у гуртожитку по 

вулиці Гонча, …,  (відсутність житла). Включити до першочергового списку 
згідно зі статтею 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу 
службу України" 

 
2.1.3. Бориноса Геннадія Анатолійовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), який проживає у квартирі №…  по вулиці Князя Чорного, … 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.   

 
2.1.4. Джураєву Тетяну Іванівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, 

дочка, син), на   квартирному   обліку   у   загальноміській   черзі  з  7 травня 
2013 року. Відповідно до статей 6, 12 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» включити до першочергового списку 
згідно з пільгою чоловіка  - Джураєва Дмитра Анатолійовича, учасника 
бойових дій. 

 
2.1.5. Кисіль Валентину Вікторівну, одну, яка мешкає у гуртожитку по 

вулиці Олега Міхнюка, …, кімната № …/… (відсутність житла), як виняток, за 
пропозицією громадської  комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
міської ради від 26 червня 2019 року. 

 
2.2. Включити до позачергового списку:  
 
2.2.1. У зв’язку з тим що Краснюк Данило Віталійович – 2003 року 

народження, не може здійснити своє конституційне право на постановку на 
квартирний облік за своїм місцем походження, а саме в місті Сніжне, Донецької 
області, що розташоване на окупованій території,   як виняток, за пропозицією 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради 
від 26 червня 2019 року:  

 
Краснюка Данила Віталійовича, 2003 року народження, одного, який 

зареєстрований у приватній трикімнатній, житловою площею 49,6 кв.м, 
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квартирі № … по вулиці Волковича, …, де ще зареєстровано  та проживає три 
особи: прийомна мати, прийомний батько, сестра (відсутність житла), як 
дитину, позбавлену батьківського піклування. 

 
2.2.2. Гейка Владислава Сергійовича, 2002 року народження, одного, який 

зареєстрований по вулиці Гагаріна, … - комунальний заклад Чернігівська 
загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів  (відсутність житла), як дитину, 
позбавлену батьківського піклування. 

 
2.2.3. Гришину Анастасію Володимирівну, 2001 року народження, одну, 

яка зареєстрована у центрі соціальної адаптації  бездомних та безпритульних по 
вулиці Святомиколаївській, … (відсутність житла), як дитину, позбавлену 
батьківського піклування. 

 
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. Ворону Тетяну Василівну,  сім’я з чотирьох осіб (вона, син, дві 

дочки), яка перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа,  фактично 
мешкає у місті Чернігові по вулиці Привітній, …/…. 

Згідно з існуючою пільгою багатодітної сімʼї має право на першочергове 
отримання квартири із житлового фонду соціального призначення. 

 
4. Відмовити в постановці на квартирний облік як такій,  що забезпечена 

житловою площею згідно з діючими нормами: 
 
4.1. Лазаренко Світлані Петрівні, сім’я з двох осіб (вона, син, 2016 року 

народження),  яка зареєстрована у  приватизованій двокімнатній, житловою 
площею 28,7 кв.м,  квартирі № … по вулиці Мстиславській, …, де ще 
зареєстровано та проживає дві особи: батько, мати.   

 
5. Внести зміни до складу сім’ї: 
 
5.1. Павлюк Людмили Омелянівни, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку з 19 лютого 2001 року у загальноміській черзі та 
першочерговому списку. У зв’язку зі смертю Павлюк Людмили Омелянівни, 
квартирну справу переоформити на чоловіка - Павлюка Володимира 
Сергійовича, сім’я з двох осіб (він, дочка). 

 
5.2. Климової Ганни Костянтинівни, сім’я з семи осіб (вона, син, невістка, 

онука, чоловік онуки, онука, правнука), на квартирному обліку з 19 лютого 
1996 року у загальноміській черзі та першочерговому списку. У зв’язку зі 

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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смертю Климової Ганни Костянтинівни квартирну справу переоформити на 
сина - Климова Володимира Анатолійовича, сім’я з шести осіб (він, дружина,  
дві дочки, зять, онука). 

 
5.3. Прищепи Марії Кіндратівни, сім’я з п’яти осіб (вона, дочка, зять, два 

онуки), на квартирному обліку з 16 травня 1994 року у загальноміській черзі та 
першочерговому списку як учасник бойових дій. У зв’язку зі смертю Прищепи 
Марії Кіндратівни, квартирну справу переоформити на дочку - Кононенко 
Людмилу Олексіївну, сім’я з двох осіб (вона, чоловік). На підставі поданої 
заяви виключити зі складу сім’ї синів  як таких, що виїхали на постійне місце 
проживання до іншого населеного пункту, виключивши з першочергового 
списку як таку, що втратила пільгу. 

 
5.4. Джураєвої Тетяни Іванівни, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, дочка), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з 7 травня 2013 року. На підставі 
поданої заяви включити до складу сім’ї сина - Джураєва Дмитра Дмитровича, 
2019 року народження. 

 
5.5. Коростової Олени Сергіївни, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, дочка, 

два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 
списку як багатодітна сім’я з 20 січня 2014 року. На підставі поданої заяви 
виключити зі складу сім’ї чоловіка - Коростова Павла Анатолійовича  та сина - 
Коростова Максима Павловича, 2010 року народження у  зв’язку зі смертю. 
Залишити у першочерговому списку з 20 січня 2014 року як сім’ю, що виховує 
дитину-інваліда. 

 
5.6. Сергієнко Наталії  Дмитрівни, сім’я з п’яти осіб (вона, чоловік, син, 

невістка, онук), на квартирному обліку з 30 вересня 2005 року у загальноміській 
черзі та з 17 жовтня 2005 року  у позачерговому списку. На підставі поданої 
заяви виключити зі складу сім’ї: сина, невістку, онука як таких, що  покращили 
житлові умови, в результаті чого відпали підстави для надання іншого 
житлового приміщення. 

 
5.7. Мишка Володимира Сидоровича, сім’я з шести осіб (він, дружина, 

два сини, невістка, онука - Єлизавета), на квартирному обліку у загальноміській 
черзі з 16 квітня 1979 року.  У зв’язку зі смертю Мишка Володимира 
Сидоровича, квартирну справу переоформити на сина - Мишка Андрія 
Володимировича, сім’я з  трьох осіб (він, дружина, дочка Єлизавета), 
виключивши зі складу сім’ї матір - Мишко  Катерину Костянтинівну та брата - 
Мишка Руслана Володимировича як таких, що забезпечені житловою площею 
згідно з діючими нормами. 

 
5.8. Дубини Юрія Анатолійовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з  16 вересня 2013 року. У 
зв’язку з розірванням шлюбу  та на підставі  поданих заяв розділити квартирну 
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справу на: Дубину Юрія Анатолійовича, одного, та колишню дружину - 
Ющенко Олену Вікторівну, сім’я з двох осіб (вона, син), залишивши у 
загальноміській черзі з 16 вересня 2013 року. 

 
5.9. Сидоренка Євгенія Костянтиновича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 8 липня 2010 року. На 
підставі поданої заяви включити до складу сім’ї дочку - Сидоренко Дарію 
Євгеніївну, 2019 року народження. 

 
5.10. Сергієнка Віктора Івановича, сім’я з п’яти  осіб (він, дружина, син, 

невістка, онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 22  листопада 
1984 року. На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї: сина, невістку, 
онука   як таких, що  покращили житлові умови, в результаті чого відпали 
підстави для надання іншого житлового приміщення. 

  
5.11. Полухіна Геннадія Афанасійовича, сім’я з п’яти осіб (він, дружина, 

дочка, син, онук), на квартирному обліку у загальноміській черзі та 
першочерговому списку з 18 травня 1998 року. На підставі поданої заяви  
виключити зі складу сім’ї дружину – Полухіну  Ніну Павлівну у зв’язку зі 
смертю.   

 
5.12. Шлаган Людмили Іванівни, сім’я з трьох осіб (вона,  дочка, онук), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 30 травня 2014 року. На підставі 
поданої заяви включити до складу сім’ї  онука – Стасюка Богдана Ігоровича, 
2018 року народження. 

 
5.13. Гавриленка Михайла Михайловича, сім’я з двох осіб (він, син), на 

квартирному обліку  у   загальноміській   черзі   та   першочерговому списку з 
16 жовтня 2000 року. На підставі поданої заяви виключити зі складу сім’ї сина.  

 
6. Виключити із першочергового списку як таких, що  втратили пільгу:   
 
6.1. Тихоход   Олену   Олександрівну,   одну,  на   квартирному  обліку   з 

17 березня 2014 року у загальноміській черзі та першочерговому списку згідно 
зі статтею 22 Закону України «Про міліцію». 

 
6.2.  Косюка   Романа   Ярославовича,  одного, на квартирному обліку  з 

22 грудня 2014 року у загальноміській черзі та першочерговому списку згідно зі 
статтею 22 Закону України «Про міліцію». 

 
6.3. Семенягу Андрія Олександровича, одного, на квартирному обліку з  

22 червня 2015 року у загальноміській черзі та першочерговому списку   згідно 
зі статтею 22 Закону України «Про міліцію». 
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7. Зняти з квартирного обліку:  
 

7.1. Як таких, що покращили житлові умови, в результаті чого відпали 
підстави для надання іншого житлового приміщення: 

 
7.1.1. Коваль Ганну Володимирівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з   20 грудня 2013 року. 
 
7.1.2. Мурай Ірину Петрівну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  20 грудня 2013 року. 
 
7.1.3. Мурай Дмитра Олександровича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 20 грудня 2013 року. 
 
7.1.4. Коваленка Антона Вікторовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 17 березня  2014 року. 
 
7.1.5. Кихтенка Ростислава Олексійовича, сім’я з двох осіб (він, батько), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з  20 серпня 2012 року у зв’язку 
зі змінами у складі сім’ї. 

 
7.1.7. Семеняку Сергія Сергійовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 30 травня 2014 року. 
 
7.1.8. Довгаль Олену Вікторівну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  30 травня 2014 року. 
 
7.1.9. Борща Вадима Володимировича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  30 травня 2014 року. 
 
7.1.10. Лось Олександра Анатолійовича, сім’я з двох осіб (він, дружина), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з 24 липня 2014 року. 
 
7.1.11. Нагулу Ірину Миколаївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, дочка), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з 27 жовтня 2014 року. 
 
7.1.12. Кравченко Олену Василівну, сім’я з двох осіб (вона, син), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 27 жовтня 2014 року. 
 
7.1.13. Калекуста Віктора Петровича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з  та першочерговому списку 17 листопада 2014 року. 
 
7.1.14. Павліченко Антоніну Анатоліївну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з 22 грудня 2014 року. 
 



 8 

7.1.15. Тихоненка Олександра Валерійовича, одного, на квартирному 
обліку  у   загальноміській   черзі  та   першочерговому   списку  з  22 червня 
2015 року. 

 
7.1.16. Булаша Володимира Михайловича, одного, на квартирному обліку 

у загальноміській черзі з 21 серпня 2006 року. 
 
7.1.17. Кравченка Юрія Олександровича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 22 лютого 2011 року. 
 
7.1.18. Велігодського Віктора Володимировича, сім’я з п’яти осіб (він, 

дружина, дочка, зять, онук), на квартирному обліку у позачерговому списку з 
21 лютого 2000 року. 

 
7.1.19. Колесника Івана Матвійовича, сім’я з п’яти осіб (він, дружина, два 

сини, дочка),   на   квартирному   обліку  у позачерговому списку з 18 січня 
1993 року. 

 
7.1.20. Гнатюк Наталію Григорівну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 
списку з 15  квітня 1991 року. 

 
7.1.21. Кулагу Віктора Володимировича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 
списку з 19  лютого 1990 року. 

 
7.1.22. Коваленка Сергія Вікторовича, сім’я з двох осіб (він, дружина), на 

квартирному   обліку   у   загальноміській   черзі  та  першочерговому списку з 
19  серпня  2013 року. 

 
7.1.23. Бідняка Іллю Васильовича, сім’я з семи осіб (він, дружина, три 

сини, дві дочки), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 23 березня 
2012 року та позачерговому списку  з 17 березня 2014 року. 

 
7.1.24. Кихтенко Тетяну Михайлівну, сім’я з двох осіб (вона, батько), на 

квартирному обліку у позачерговому списку з 20 серпня 2012 року. 
 
7.1.25. Іванішева Андрія Олександровича, одного, на квартирному обліку  

у позачерговому списку з 19 січня 2017 року. 
 
7.1.26. Івченка Петра Федоровича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 31 грудня 2004 року та 
позачерговому списку з 23 травня 2017 року. 
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7.1.27. Севрук Надію Гервасіївну, сім’я з двох осіб (вона, дочка), на 
квартирному  обліку у загальноміській черзі  та   першочерговому   списку   з  
30 травня  2014 року. 

 
7.1.28. Малець Ніну Андріївну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, 

дочка, мати),  на   квартирному обліку у позачерговому списку з 16 вересня 
1996 року. 

 
7.1.29. Шкурка Андрія Федоровича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), 

на   квартирному   обліку  у загальноміській черзі та першочерговому списку з 
18 жовтня  2010 року. 

 
7.1.30. Мазка Леоніда Миколайовича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі та першочерговому списку з 14 лютого  1991 року. 
 
7.1.31. Катюхова  Вадима Георгійовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, син, дочка),  на   квартирному   обліку  у   першочерговому списку з 
16 лютого 1998 року. 

 
7.1.32. Ковбасу Анатолія Івановича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, син), 

на   квартирному   обліку  у  загальноміській черзі  та  першочерговому списку  
з 21 березня 1994 року. 

 
7.1.33. Штефан Ларису Віталіївну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, 

дочка, син),  на   квартирному обліку у загальноміській черзі та першочер-
говому списку з 19 травня  2015 року. 

 
7.1.34. Костюка Сергія Васильовича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

син), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому списку 
з 19 травня  2015 року. 

 
7.1.35. Дуброву Миколу Петровича, сім’я з чотирьох осіб (він,  дружина,  

дві дочки), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 
списку з 20 липня  2001 року. 

 
7.1.36. Ліванова Володимира Олексійовича, сім’я з двох осіб (він, 

дружина), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 
списку з 21 березня  1990 року. 

 
7.1.37. Волошка Олександра Васильовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, дочка, син), на квартирному обліку у загальноміській черзі та 
першочерговому списку з 17 березня  2003 року. 
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7.1.38. Курачек Леоніда Олександровича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 
дочка), на квартирному обліку у загальноміській черзі та першочерговому 
списку з 17 березня  2003 року. 

 
7.1.39. Доценка Сергія Вікторовича, сім’я з трьох осіб (він, дочка, син), на 

квартирному   обліку  у   загальноміській   черзі   та першочерговому списку з 
18 січня 1993 року. 

 
7.1.40. Коробко Оксану Валеріївну, сім’я з трьох осіб (вона, дві дочки), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з  4 квітня 2018 року. 
 
7.1.41. Петренко Ірину Анатоліївну, сім’я з двох осіб (вона, чоловік), на 

квартирному обліку у загальноміській черзі з 31 жовтня 2017 року. 
 
7.1.42. Павленка Єгора Михайловича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, 

дочка - 2014 року народження), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 
30 серпня 2018 року. 

 
7.1.43. Сетун   Ольгу  Петрівну,  сім’я з трьох осіб (вона,  чоловік,  син - 

2011 року народження),   на   квартирному   обліку   у   загальноміській  черзі  з 
19 квітня 2018 року. 

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

населеного пункту: 
  
7.2.1. Кваскову Олену Юріївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, дочка), 

на квартирному обліку у загальноміській черзі з  16 грудня 1991 року. Чоловіка 
та дочку забезпечено житловою площею згідно з діючими нормами. 

 
7.2.2. Шабаршина Дмитра Ігоровича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі з 18 лютого 2015 року. 
 
7.2.3. Бас Тетяну Анатоліївну, одну, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі та першочерговому списку з 7 травня  2013 року. 
 
7.2.4. Солохіна Володимира Едуардовича, одного, на квартирному обліку 

у позачерговому списку з 19 жовтня 1998 року. 
 
7.2.5. Парейка Віктора Івановича, одного, на квартирному обліку у 

загальноміській черзі та першочерговому списку з 17 лютого  2014 року. 
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7.3. Як таких, що померли: 
 
7.3.1. Ларченка Бориса Юхимовича, сім’я з чотирьох осіб (він, дружина, 

два сини), на квартирному обліку у загальноміській черзі з 11 квітня 1977 року. 
Дружину та сина забезпечено житловою площею згідно з діючими нормами. 

 
7.3.2. Зубка Олексія Ілліча, сім’я з двох осіб (він, дочка), на квартирному 

обліку у позачерговому списку з 7 травня 2013 року. Дочку забезпечено 
житловою площею згідно з  діючими нормами. 

 
7.3.3. Бобка Василя Івановича, сім’я з трьох осіб (він, дружина, дочка), на 

квартирному обліку   у  загальноміській  черзі   та  першочерговому   списку  з 
25 квітня  2000 року. Дружину та дочку  забезпечено житловою площею згідно 
з  діючими нормами. 

 
7.3.4. Угарова Володимира Миколайовича, сім’я з чотирьох осіб (він, 

дружина, дві дочки),   на   квартирному   обліку   у   позачерговому   списку  з 
15 березня 1993 року. Дружину та дочку  забезпечено житловою площею згідно 
з  діючими нормами. 

  
7.3.5. Стецько Любов Павлівну, одну, на  квартирному обліку у 

позачерговому списку з  30 грудня 2005 року. 
 
7.4. На підставі поданих заяв: 
 
7.4.1. Ілляшик Світлану Григорівну, сім’я з чотирьох осіб (вона, чоловік, 

син, дочка),   на   квартирному   обліку   у  загальноміській черзі з 14 квітня 
2014 року. 

 
7.4.2. Седлер Оксану Анатоліївну, сім’я з трьох осіб (вона, чоловік, 

дочка), на квартирному  обліку з 22 червня 2015 року у загальноміській черзі. 
 
7.4.3. Навару Миколу Івановича, одного, на квартирному обліку  у 

позачерговому списку з 18 лютого 2013 року. 
 
7.5. На  виконання пункту 45 «Порядку виплати грошової  компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які брали 
участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей», 
затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від  28 березня 
2018 року № 214: 

 
7.5.1. Кудрявцева Володимира Пантелійовича, одного, на квартирному 

обліку у  позачерговому списку інвалідів війни та сімей загиблих військово-
службовців з 19 березня 2007 року. 
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8. Затвердити списки громадян, поставлених на квартирний облік в 
організаціях міста: 

 
8.1. Головного управління Національної поліції в Чернігівській області  
 
Додатково, на квартирний облік на загальних підставах та до 

першочергового списку  з 12 червня 2019 року зараховано Кобзаря Василя 
Анатолійовича, одного. 

 
8.2. 8 Навчального центру Державної спеціальної служби транспорту 
 
Додатково,   на   квартирний облік на загальних підставах з 15 березня 

2019 року до 7 травня 2019 року зараховано три сімʼї, з яких: до 
першочергового списку – дві сімʼї. 

 
9. Затвердити спільні рішення адміністрацій і профспілкових комітетів 

підприємств, організацій, житлових комісій про виділення житлової площі та 
видати ордери: 

 
9.1. Комунального підприємства «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради 
 
9.1.1. Дондику Сергію Олександровичу – слюсарю-сантехніку 4 розряду, 

сімʼя з чотирьох осіб (він, дружина, дочка, син), на службову двокімнатну, 
житловою площею 29,8 кв.м, квартиру № … по вулиці Нафтовиків, …. 
Зареєстровано та проживають у двокімнатній, житловою площею 29,2 кв.м, 
квартирі № … по вулиці Льотній, …, де ще крім них зареєстровано чотири 
особи. 

 
10. Виділити житло громадянам, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Чернігівської міської ради, за 
пропозицією наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при 
виконавчому комітеті міської ради  від 26 червня  2019 року,  видати ордер та 
укласти договір найму соціального житла: 

 
10.1. Козлову Михайлу Валерійовичу, одному, кімнату № …, житловою 

площею 15,9 кв.м, комунальної квартири № … по вулиці Текстильників, …, що 
має статус соціального житла. Зареєстрований в Чернігівському центрі 
соціальної адаптації бездомних та безпритульних за адресою: 
вул.Святомиколаївська, …. Перебуває на соціальному квартирному обліку на 
загальних підставах з  21 лютого 2019 року за № 7. 
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11. 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 26 червня  2019 року, виділити житло громадянам, які перебувають на 
квартирному обліку у виконавчому комітеті Чернігівської міської ради, видати 
ордери та укласти договори найму соціального житла: 

 
по вулиці Стрілецькій, …: 

 

11.1. Герасименку Дмитру Дмитровичу, 25 червня 1996 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 15 липня 2013 року за № 938 та як дитина, 
позбавлена батьківського піклування,  за №  6 у віковій категорії «18-23 роки». 
Зареєстрований та мешкає у кімнаті літ…., житловою площею 12,5 кв.м, 
комунальної квартири № …, що має статус соціального житла, по вулиці 
Стрілецькій, …. 

 
11.2. Худотеплову Кирилу Валерійовичу,  1 січня 1999 року народження, 

кімнату літ.8, житловою площею 12,5 кв.м, комунальної квартири № 1, що має 
статус соціального житла, одному, без зняття з квартирного обліку. На черзі у 
позачерговому списку з 17 березня 2016 року за № 1010 та як дитина 
позбавлена батьківського піклування за № 19 у віковій категорії «18-23 роки». 
Зареєстрований та мешкає у  кімнаті № …, житловою площею 10,6 кв.м, 
комунальної   квартири № … по вулиці Космонавтів, …, де ще зареєстровано 
матір, яка позбавлена батьківських  прав. 

 
12. Продовжити   термін   проживання  у  тимчасовому житлі терміном до 

4 липня 2020 року: 
 
12.1. Семеренку  Віктору Володимировичу - інваліду з дитинства 1 групи, 

одному, у кімнаті № … комунальної  квартири № … по вулиці 
Преображенській, …. Перебуває на соціальному квартирному обліку на 
загальних підставах та з правом  першочергового  отримання  житла  із  
соціального житлового фонду з  15 лютого 2018 року за № 3. 
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12.2. Глушак Юлії Юріївні, сім’я з чотирьох  осіб (вона, син, сестра, 
племінник),   у квартирі № … по вулиці Малясова, …, яка постраждала від 
пожежі по вулиці Гончій (колишня – Горького), …/…, у зв’язку з 
продовженням  ремонту квартири, згідно з поданою заявою. Ордер було видано 
матері заявниці - Усачовій Любові Віталіївні, що вибула з місця реєстрації. 

 
13. На часткову зміну: 
 
13.1. Підпункт 4.4 пункту 4  рішення виконавчого комітету міської ради 

від 6 червня 2019 року № 227 викласти в наступній редакції: «Куценок Наталії 
Іванівни, сім’я з двох осіб (вона, син), на квартирному обліку у загальноміській 
черзі з 31 січня 1984 року та   першочерговому списку (ветхе житло) 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 покращила житлові 
умови, в результаті чого відпали підстави для надання іншого житлового 
приміщення. Квартирну справу переоформити на сина -  Куценка Сергія 
Михайловича, одного, залишивши у загальноміській черзі та першочерговому 
списку (ветхе житло) з 20 квітня 1992 року».  

 
13.2. Підпункт 12.4 пункту 12 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 19 грудня 2005 року № 295 викласти в наступній редакції: «Сергієнко 
Наталію Дмитрівну… включити до позачергового списку як таку, що  проживає 
у аварійному будинку з часу прийняття рішення,  а саме - 17 жовтня 2005 року 
замість помилково записаного «…включити до першочергового списку як таку, 
що проживає у  ветхому будинку». 

 
13.3. Підпункт 2.5.3 пункту 2 рішення виконавчого комітеті міської ради 

від 6 червня 2019 року № 227 викласти в наступній редакції: «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 Миколайовичем, сімʼя з 
трьох осіб (він, дружина, син). Має пільгу учасника бойових дій» замість 
помилково записаного: «…Івановичем…». 

 
14. Скасувати: 
  
14.1. Абзац 29 підпункту 4.1. пункту 4 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30 вересня 2005 року  № 204 в частині включення до 
загальноміської черги Сергієнко Наталії Дмитрівни у зв’язку з тим, що вона  
перебуває на квартирному обліку в складі  сім’ї чоловіка - Сергієнка Миколи 
Івановича у загальноміській черзі з 20 листопада 1984 року. 

 

14.2. Абзац 4.1.8 пункту 4 рішення виконавчого комітету міської ради від 
15 листопада 2018 року № 555 щодо включення до першочергового списку 
Логвіна Сергія Анатолійовича у зв’язку з технічною помилкою. 
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14.3. Підпункт 6.1 пункту 6  рішення виконавчого комітету міської ради 
від 7 червня 2018 року № 249 щодо виділення кімнати літ…., житловою 
площею 12,5 кв.м, комунальної квартири № …, що має статус соціального 
житла, по вулиці Стрілецькій, …  Герасименку Дмитру Дмитровичу згідно з 
поданою   заявою  та   розірвати  з  ним договір   найму  соціального житла від 
13 червня 2018 року № 17. 

 
14.4. Підпункт 3.1.4 пункту 3 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 6 червня 2019 року № 227 щодо включення Рудакової Юлії Миколаївни до 
першочергового списку як багатодітну сім’ю у зв’язку з досягненням однієї 
дитини 18 років. 

 
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 

ради Черненка М. П.  
 
 

Міський голова  
 
 

В. АТРОШЕНКО  
 

Секретар міської ради  М. ЧЕРНЕНОК 
                                     


	2.1.2. Квітку Аліну Сергіївну, одну, яка зареєстрована у гуртожитку по вулиці Гонча, …,  (відсутність житла). Включити до першочергового списку згідно зі статтею 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України"

