
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від « 28 » липня 2020 року                        м. Біла Церква                                                  № 404 

 

Про деякі питання щодо 

квартирного обліку 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 20 липня 2020 року № 1282 та протокол засідання 

громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 20 липня 2020 року № 7, 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 Київської обласної ради народних депутатів і 

президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991 року № 112, керуючись 

роз’ясненнями Міністерства юстиції України від 09 листопада 2018 року № 45375/20123-26-

18/8.1.4, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12 квітня 2019 року № 8/9.3.2/864-19,  виконавчий комітет міської 

ради вирішив:      

           

1. Видати ордери на заселення кімнати у гуртожитку міста: 

 

Відповідно до клопотання «Київського академічного обласного музично - 

драматичного театру ім. П.К. Саксаганського» від 17 червня 2020 року № 108: 

Тарану Руслану Олександровичу, Красікову Владиславу Вікторовичу, Дворецькому 

Владиславу Вікторовичу, Галицькій Крістіні Олександрівні та сім’ї з 5 осіб: Саранцеву 

Сергію Володимировичу, Саранцевій Наталії Вікторівні та їх малолітнім дітям – Саранцевій 

Лані Сергіївні, Саранцеву Ніколаю Сергійовичу, Саранцеву Костянтину Сергійовичу на 

кімнату № 6 по бульв. Олександрійському, 64, в місті Біла Церква, житловою площею 146,40 

кв.м  терміном на 3 роки.  

 

2. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради: 

2.1. Семенця Сергія Анатолійовича. Сім’я 1 особа. Зареєстрований в місті Біла Церква 

з 2004 року. Підстава для  взяття на облік – проживання в гуртожитку, п.п.6 п.13 Правил. 

Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – заявник є особою з 

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

2.2. Городницьку Анну Дмитрівну. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква не 

зареєстрована. Підстава для  взяття на облік – проживання за договором найму (оренди),                 

п.п. 5 п.13 Правил. Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються 

правом позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – 
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особа, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (стаття 10), п.п.5-2 п.46 Правил. 

2.3. Зінченко Єлізавєту Андріївну. Сім’я 1 особа. Зареєстрована в місті Біла Церква з 

2017 року. Підстава для  взяття на облік – проживання в гуртожитку, п.п.6 п.13 Правил. 

Черговість - загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – особа, на яку 

поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (стаття 10), п.п. 5-2 п.46 Правил. 

2.4. Ільченко Ірину Юріївну. Сім’я 3 особи: Ільченко Ірина Юріївна – заявник, 

Ільченко Євгеній Миколайович – чоловік, Ільченко Михайло Євгенійович – син. 

Зареєстрована в місті Біла Церква з 2015 року. Підстава для  взяття на облік – проживання в 

гуртожитку, п.п.6 п.13 Правил. Черговість - загальна.  

 

3. Внести зміни в склад сім’ї: 

3.1. Ницюка Олега Івановича, шляхом виключення зі складу сім’ї та зі списків 

громадян, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень у зв’язку 

зі смертю, та перевести черговість на дружину Ницюк Марину Миколаївну. Сім’я 2 особи: 

Ницюк Марина Миколаївна - заявник, Ницюк Олексій Олегович - син. Черговість – 

загальна. 

3.2. Клочко Марини Петрівни, шляхом включення до складу сім’ї дочки - Клочко 

Поліну Петрівну. Сім’я 4 особи: Клочко Марина Петрівна – заявник, Клочко Петро 

Іванович – чоловік, Клочко Тарас Петрович – син, Клочко Поліна Петрівна – дочка. 

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                   Геннадій ДИКИЙ 


