БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від « 11 » серпня 2020 року

м. Біла Церква

№ 448

Про деякі питання щодо
квартирного обліку
Розглянувши
подання
департаменту
житлово-комунального
господарства
Білоцерківської міської ради від 04 серпня 2020 року № 1359 та протокол засідання
громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради
від 04 серпня 2020 року № 8, 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 (далі Правила), постанови виконавчого комітету Київської обласної
ради народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991 року
№ 112, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в
Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04 лютого 1988 року
№ 37, керуючись роз’ясненнями Міністерства юстиції України від 09 листопада 2018 року
№ 45375/20123-26-18/8.1.4, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 12 квітня 2019 року № 8/9.3.2/864-19, виконавчий
комітет міської ради вирішив:
1. 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.
2. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської
міської ради:
2.1. Костенко Ольгу Андріївну. Сім’я 2 особи: Костенко Ольга Андріївна – заявник,
Костенко Богдан Олександрович – син. Зареєстрована в місті Біла Церква з 1993 року.
Підстава для взяття на облік – проживання в гуртожитку, п.п.6 п.13 Правил. Черговість загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом першочергового одержання
жилих приміщень, відповідно до п. 44 Правил. Підстава – заявник є одинокою матір’ю,
п.п.11 п. 44 Правил.
2.2. Коптєву Анастасію Вікторівну. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква не
зареєстрована. 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 позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава –
заявник є дитиною, позбавленою батьківського піклування п.п.3 п. 46 Правил.
2.3. Баніта Артура Михайловича. Сім’я 1 особа. Зареєстрований в місті Біла Церква з
2020 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 позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава –
заявник є особою із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування п.п.3 п. 46
Правил.
3. Зняти з квартирного обліку:
3.1. Янчука Богдана Петровича, у зв’язку з одноразовим одержанням грошової
компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ст. 40 Житлового
кодексу Української РСР, п. п. 1 п.26 Правил. Сім’я 1 особа.
3.2. Копелова Артура Руслановича, у зв’язку з одноразовим одержанням грошової
компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ст. 40 Житлового
кодексу Української РСР, п.п. 1 п.26 Правил.
3.3. Лозенка Степана Сергійовича, у зв’язку з одноразовим одержанням грошової
компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ст. 40 Житлового
кодексу Української РСР, п.п. 1 п.26 Правил.
4. Розділити черговість:
Сушка Сергія Юрійовича з Сушко Анною Євгеніївною, відповідно до поданої заяви, у
зв’язку з розірванням шлюбу, п. 30 Правил. Сім’я Сушка Сергія Юрійовича - 1 особа. Сім’я
Сушко Анни Євгеніївни - 2 особи: Сушко Анна Євгеніївна – заявник, Сушко Владислав
Сергійович – син.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

