
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

15 січня  2019 року м. Біла Церква № 15

Про деякі питання щодо
квартирного обліку

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради № 20 від 08 січня 2019 року, відповідно до Житлового Кодексу
Української РСР, делегованих повноважень, передбачених п.п. 7,8 п.б ст. 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, Постанови виконавчого комітету обласної ради
народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991 року № 112,
керуючись роз’ясненнями Міністерства юстиції України № 45375/20123-26-18/8.1.4 від 09
листопада 2018 року, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Видати ордер на заселення квартири у гуртожитку міста Біла Церква:

1.1. Відповідно до клопотання управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
від 22 листопада 2018 року № 1167:

Петрішці Маріані Славові на квартиру № 39 по вул. Івана Виговського, 16 в місті Біла
Церква, житловою площею 29,0 кв. м.  Сім’я 1 особа. Терміном на один рік.

2. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської
міської ради:

2.1. Цімоха Юрія Васильовича. Сім’я 3 особи. Зареєстрований по місту Біла Церква з
2015 року. Підстава для  взяття на облік – проживання в гуртожитку, п.п. 6 п.13 Правил.
Черговість – першочергова, учасник бойових дій, п.п.4, п. 44 Правил.

2.2. Тіщенко Олену Володимирівну. Сім’я 2 особи. По місту Біла Церква не
зареєстрована. Підстава для  взяття на облік – внутрішньо переміщена особа, п.п. 8 п.13
Правил. Черговість – позачергова, сім’я загиблого ветерана війни, п.п. 5-2 п.46 Правил.

2.3. Пашкевич Анну Анатоліївну. Сім’я 1 особа. Зареєстрована по місту Біла Церква
з 2016 року. Підстава для  взяття на облік – проживання в гуртожитку, п.п. 6 п.13 Правил.
Черговість – позачергова, сирота, п.п.3 п.46 Правил.

2.4. Вороніну Ірину Миколаївну. Сім’я 3 особи. Зареєстрована по місту Біла Церква з
2012 року. Підстава для  взяття на облік – проживання в гуртожитку, п.п. 6 п.13 Правил.
Черговість – першочергова, працівник поліції, ст. 96 Закону України «Про Національну
поліцію».
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3. Виключити зі списку громадян, які користуються правом першочергового
одержання жилих приміщень та зняти з квартирного обліку відповідно до п.27, п.28 Правил,
у зв’язку з виявленими даними в ході проведенням інвентаризації:

3.1. Волощука Максима Вікторовича, у зв’язку з необґрунтованим включенням до
списку.

3.2. Гирявця В’ячеслава Олександровича, у зв’язку з необґрунтованим включенням
до списку.

3.3.Кобилінського Миколу Миколайовича, у зв’язку з втратою права першочергового
одержання жилих приміщень.

4. Включити в списки громадян, які користуються правом позачергового  одержання
жилих приміщень, відповідно до п.п.5-1 п.46, п.47 Правил:

Люкшина Андрія Володимировича. Сім’я 2 особи. Підстава – інвалід війни.

5. Включити в списки громадян, які користуються правом першочергового одержання
жилих приміщень, відповідно до пп.11 п.44 Правил:

Воропая Олександра Сергійовича. Сім’я 5 осіб. Підстава – багатодітна сім’я.

6. Зняти з квартирного обліку відповідно п.28 Правил:
6.1. Кудінову Олену Володимирівну, у зв’язку з необґрунтованим взяттям на облік,

виявленим в ході інвентаризації.
6.2. Мусієнка Андрія Олександровича, у зв’язку з отриманням грошової компенсації,

відповідно до пп.7 п.26 Правил.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.

Міський голова Г. Дикий


