
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 193 

 

Про деякі питання щодо 

квартирного обліку 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 12 березня 2021 року № 373 та протокол 

засідання громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 12 березня 2021 року № 3, 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. Видати ордери на заселення кімнат в гуртожитках міста: 

1.1. На заміну ордера-направлення № 185 від 15 серпня 2007 року, виданого ВАТ 

«Білоцерківський завод ГТВ» та відповідно до клопотання комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Міська служби замовника» від 15 лютого 2021 року № 34: 

Кущенку Олександру Павловичу на кімнату № 104 по вул. Східна, 6, в місті Біла 

Церква, житловою площею 17,3 кв. м. Сім’я 4 особи.  

1.2. На заміну ордера-направлення № 240 від 10 грудня 2012 року, виданого 

Білоцерківським МВ ГУМВС України в Київській області та відповідно до клопотання 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міська служби замовника» від 18 

лютого 2021 року № 37: 

Ковміру Олексію Олександровичу на кімнату № 535 по вул. Шолом Алейхема, 86, в 

місті Біла Церква, житловою площею 26,7 кв. м. Сім’я 1 особа.  

           

2. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради: 

2.1. Тульчія Олександра Юрійовича. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква  

зареєстрований з 2021 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. 

2.2. Кривенко Вікторію Володимирівну. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква 

зареєстрована з 2020 року. Підстава для  взяття на облік –  забезпечення жилою площею 

нижче за рівень, пп.1 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які 
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користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 

Правил. Підстава – дитина-сирота пп.3 п. 46 Правил. 

2.3. Горкуна Олександра Володимировича. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква  

зареєстрований з 2002 року. Підстава для  взяття на облік – проживання в гуртожитку, пп.6 

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. 

2.4. Борейка Олександра Кузьмича. Сім’я 3 особи: Борейко Олександр Кузьмич – 

заявник,  Борейко Наталія Володимирівна – дружина, Борейко Марія Олександрівна – дочка. 

В місті Біла Церква  зареєстрований з 2005 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 – 

заявник є особою з інвалідністю внаслідок війни, пп.5-1 п.46 Правил. 

2.5. Фесенко Наталію Павлівну. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква зареєстрована з 

2002 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, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – 

особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування пп.3 п. 46 Правил. 
 

3. Зняти з квартирного обліку відповідно до п. 26 Правил: 

3.1. Осадчу Ольгу Павлівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.2. Федорчука Григорія Антоновича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.3. Вдовику Сергія Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.4. Корнієнка Федора Даниловича, у зв’язку зі смертю. 

3.5. Маринченко Ніну Іванівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.6. Щербак  Аллу Павлівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

3.7.  Величка Павла Петровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

3.8. Герасименка Петра Миколайовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

3.9. Чорнобров Валентину Іванівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.10. Суконнік Тетяну Станіславівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.11. Гонтар Ганну Андріївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.12. Козоріз Ніну Андріївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.13. Кубіка Геннадія Івановича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

3.14. Сандуленка Володимира Олександровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

3.15. Бондаренка Станіслава Андрійовича, у зв’язку зі смертю. 

 

4. Внести зміни в склад сім’ї: 

Харенка Василя Петровича шляхом виключення зі складу сім’ї матері Харенко Марії 

Федорівни, у зв’язку зі смертю. Сім’я 3 особи: Харенко Василь Петрович – заявник, Харенко 

Ніна Олександрівна – дружина, Харенко Наталія Василівна – дочка. 

 

5. Перевести черговість: 

З Олефіренка Анатолія Вікторовича на Олефіренка Руслана Анатолійовича. Сім’я 2 

особи: Олефіренко Руслан Анатолійович – заявник, Олефіренко Ігор Анатолійович – брат. 

Черговість – загальна. 

 

6. Визнати такими, що втратили право на користування муніципальним житлом: 
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Дзямко (Деркач) Тетяну Іванівну, у зв’язку з виїздом до іншого населеного пункту 

згідно заяви. Сім’я 2 особи: Деркач Тетяна Іванівна – заявник, Деркач Дмитро Євгенійович – 

син.  

Ордер був виданий на кімнату № 223 по вул. Шолом Алейхема, 82. 

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 

 


