
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 132 

 

Про деякі питання щодо 

квартирного обліку 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 09 лютого 2021 року № 151 та протокол засідання 

громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 11 лютого 2021 року № 1, відповідно до Житлового кодексу Української РСР, 

делегованих повноважень, передбачених підпунктами 5, 7, 8 пункту «б» статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених 

постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради 

професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (далі Правила), постанови виконавчого 

комітету Київської обласної ради  народних  депутатів і президії обласної ради професійних 

спілок від 08 липня 1991 року № 112, виконавчий комітет міської ради вирішив:      

            

1. Виключити з числа службових жилих приміщень відповідно до клопотання 

квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква від 19 січня 2021 року № 149: 

Квартиру № 82 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою 

площею 45,0 кв. м.   

                 

2. Видати ордери на заселення квартир: 

2.1. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква 

від 19 січня 2021 року № 149: 

Солярику Сергію Івановичу на квартиру № 82 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла 

Церква, з трьох кімнат, житловою площею 45,0 кв. м. Сім’я 4 особи.  

2.2. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква 

від 19 січня 2021 року № 150: 

Савенку Юрію Олександровичу на квартиру № 16 по вул. Гайок, 6, в місті Біла 

Церква, з чотирьох кімнат, житловою площею 70,3 кв. м. Сім’я 6 осіб.  

 

3. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради: 

3.1. Мельника Андрія Миколайовича. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква  

зареєстрований з 2006 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення жилою площею 

нижче за рівень, пп.1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень. Підстава – особа з 

інвалідністю внаслідок війни, пп.5-1 п.46 Правил. 

3.2. Гудачок Наталю Михайлівну. Сім’я 5 осіб: Гудачок Наталя Михайлівна – заявник, 

Гудачок Іван Васильович – чоловік, Марченко Яків Олександрович – син, Гудачок Анна 

Іванівна – дочка, Гудачок Костянтин Іванович – син. В місті Біла Церква  зареєстрована з 

1997 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення жилою площею нижче за рівень, 

п.п.1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються 
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правом першочергового одержання жилих приміщень. Підстава – багатодітна сім’я, пп.11 

п.44 Правил. 

 

4. Зняти з квартирного обліку відповідно до пп.2 п. 26 Правил: 

Додона Олександра Миколайовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

 

5. Внести зміни в рішення:  

5.1.  в підпункт1 пункту 1 рішення № 759 від 22 грудня 2020 року:  

«Коломієць Оксану Валеріївну. Сім’я 5 осіб: Коломієць Оксана Валеріївна – заявник, 

Коломієць Дмитро Валерійович – чоловік, Коломієць Олександр Дмитрович – син, 

Коломієць Микола Дмитрович – син, Коломієць Марія Дмитрівна – дочка. Зареєстрована в 

місті Біла Церква з 1994 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення жилою площею 

нижче за рівень, п.п.1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які 

користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, а саме: Коломієць 

Оксану Валеріївну – заявника, Коломієць Дмитра Валерійовича – чоловіка, Коломієць 

Олександра Дмитровича – сина, Коломієць Миколу Дмитровича – сина, Коломієць Марію 

Дмитрівну – дочку. Підстава – багатодітна сім’я, п.п.11 п.44 Правил.», та викласти його в 

такій редакції: 

«Коломієць Оксану Валеріївну. Сім’я 5 осіб: Коломієць Оксана Валеріївна – заявник, 

Коломієць Дмитро Валерійович – чоловік, Коломієць Олександр Дмитрович – син, 

Коломієць Микола Дмитрович – син, Коломієць Марія Дмитрівна – дочка. Зареєстрована в 

місті Біла Церква з 1994 року. Підстава для  взяття на облік – забезпечення жилою площею 

нижче за рівень, пп.1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які 

користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, а саме: Коломієць Оксану 

Валеріївну – заявника, Коломієць Дмитра Валерійовича – чоловіка, Коломієць Олександра 

Дмитровича – сина, Коломієць Миколу Дмитровича – сина, Коломієць Марію Дмитрівну – 

дочку. Підстава – народження одночасно трьох дітей, абзац 9 статті 46 Житлового кодексу 

УРСР.» 

5.2. в пункт 1 рішення № 448 від 11 серпня 2020 року: 

«Включити до числа службових житлових приміщень відповідно до клопотання 

головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській 

області від  24 липня 2020 р. № 47 квартиру № 17а по вул. Київська, 25, в місті Біла Церква, з 

двох кімнат, житловою площею 21,5 кв. м.», та викласти його в такій редакції: 

«Включити до числа службових житлових приміщень відповідно до клопотання 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській 

області від  04 лютого 2021 р. № 15 квартиру № 17а по вул. Київська, 25, в місті Біла Церква, 

з однієї кімнати, житловою площею 21,5 кв. м.» 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                   Геннадій ДИКИЙ 


