
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 468 

 

Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 02 липня 2021 року № 1421 та протокол  

засідання громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 02 липня 2021 року № 9, 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: 

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

від 07 червня 2021 року № 1474: 

1.1.1. Квартиру № 104 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, 

житловою площею 22,16 кв. м.   

1.1.2. Квартиру № 45 по вул. Героїв Крут, 94, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, 

житловою площею 17,7 кв. м.   

1.1.3. Квартиру № 24 по вул. Леваневського, 70, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, 

житловою площею 45,4 кв. м.   

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

від 07 червня 2021 року № 1475: 

1.2.1. Квартиру № 76 по вул. Леваневського, 70, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, 

житловою площею 50,1 кв. м.   

1.2.2.  Квартиру № 80 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, 

житловою площею 16,2 кв. м.   

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

від 07 червня 2021 року № 1476: 

1.3.1. Квартиру № 60 по вул. Леваневського, 70, в місті Біла Церква, з трьох кімнат, 

житловою площею 45,9 кв. м.   

1.3.2. Квартиру № 18 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, 

житловою площею 16,8 кв. м.   

 

2. Видати ордери на заселення квартир: 

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

від 06 квітня 2021 року № 892: 
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2.1.1. Тригуб Галині Тихонівні на квартиру № 104 по вул. Шевченка, 103, в місті Біла 

Церква, з однієї кімнати, житловою площею 22,16 кв. м. Сім’я 2 особи.  

2.1.2. Яновському Юрію Валерійовичу на квартиру № 45 по вул. Героїв Крут, 94, в 

місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою площею 17,7 кв. м. Сім’я 1 особа.  

2.1.3. Новаку Віктору Леонтійовичу на квартиру № 24 по вул. Леваневського, 70, в 

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

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

від 07 червня 2021 року № 1475: 

2.2.1. Кравчуку Юрію Миколайовичу на квартиру № 76 по вул. Леваневського, 70, в 

місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 50,1 кв. м. Сім’я 4 особи.   

2.2.2. Москальському Віктору Вікторовичу на квартиру № 80 по вул. Шевченка, 103, в 

місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою площею 16,2 кв. м. Сім’я 1 особа.  

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

від 07 червня 2021 року № 1476: 

2.3.1. Кирчатому Олександру Павловичу на квартиру № 60 по вул. Леваневського, 70, 

в місті Біла Церква, з трьох кімнат, житловою площею 45,9 кв. м. Сім’я 4 особи.   

2.3.2.  Семенюк Олені Миколаївні на квартиру № 18 по вул. Шевченка, 103, в місті 

Біла Церква, з однієї кімнати, житловою площею 16,8 кв. м.  Сім’я 1 особа. 

 

3. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради:  

3.1. Самка Валерія Валентиновича. Сім’я 4 особи: Самко Валерій Валентинович – 

заявник,  Самко Лариса Дмитрівна – дружина, Самко Олександр Валерійович – син, Самко 

Ігор Валерійович – син. В місті Біла Церква  зареєстрований з 2006 року. Підстава для  взяття 

на облік – проживання в гуртожитку, підпункт 6 пункту 13 Правил. Черговість - загальна. 

Включити в списки громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих 

приміщень. Підстава – заявник є особою з інвалідністю внаслідок війни, підпункт 5-1 пункту 

46 Правил. 

3.2. Линника Івана Павловича. Сім’я 2 особи: Линник Іван Павлович – заявник,  

Казанцева Тамара Василівна – дружина. В місті Біла Церква  зареєстрований з 1984 року. 

Підстава для  взяття на облік – забезпечення житловою площею нижче за рівень, підпункт 1 

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

правом позачергового одержання жилих приміщень. Підстава – заявник є особою з 

інвалідністю внаслідок війни, підпункт 5-1 пункту 46 Правил. 

 

4. Внести зміни в склад сім’ї: 

4.1. Рожка Андрія Андрійовича шляхом виключення зі складу сім’ї дружину Рожко 

Наталію Миколаївну у зв’язку з розірванням шлюбу. Сім’я 1 особа. 

4.2. Навроцької Надії Олексіївни шляхом включення до складу сім’ї дітей та  онуків. 

Сім’я 5 осіб: Навроцька Надія Олексіївна – заявник, Навроцький Олександр Анатолійович – 

син, Лазарєва Наталія Анатоліївна – дочка, Лазарєв Владислав Миколайович – онук, Лазарєв 

Дмитро Миколайович – онук.  

Черговість Навроцького Олександра Анатолійовича, Лазарєвої Наталії Анатоліївни, 

Лазарєва Владислава Миколайовича, Лазарєва Дмитра Миколайовича – загальна. 

4.3. Полещука Володимира Валентиновича шляхом виключення зі складу сім’ї 

дружини у зв’язку зі смертю та сина і дочку відповідно до поданої заяви. Сім’я 1 особа. 

4.4. Войнової Ольги Віталіївни шляхом розділення черговості між нею та її дочкою 

Войновою Світланою Володимирівною: 

4.4.1. Сім’я Войнової Ольги Віталіївни – 2 особи: Войнова Ольга Віталіївна – заявник, 

Малишкіна Мілана Артемівна – онука.  
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Включити сім’ю Войнової Ольги Віталіївни в списки осіб, які користуються правом  

позачергового одержання жилих приміщень. Підстава – в складі сім’ї дитина, позбавлена 

батьківського піклування,  підпункт 3  пункту 46 Правил. 

4.4.2. Сім’я Войнової Світлани Володимирівни – 5 осіб: Войнова Світлана 

Володимирівна – заявник, Войнова Ангеліна Мумінівна – дочка, Войнова Діана Павлівна – 

дочка, Войнов Богдан Павлович – син, Войнов Олександр Павлович – син.  

Залишити сім’ю Войнової Світлани Володимирівни в списках осіб, які користуються 

правом  першочергового одержання жилих приміщень по даті перебування на обліку в складі 

сім’ї Войнової Ольги Віталіївни. 

4.5. Соловей Андрія Володимировича шляхом виключення зі складу сім’ї дружини у 

зв’язку з розірванням шлюбу та сина і дочку відповідно до поданої заяви. Сім’я 1 особа. 

 

5. Зняти з квартирного обліку відповідно до пункту 26 Правил: 

5.1. Гойденка Сергія Вікторовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.2. Шабатина Володимира Павловича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.3. Ружицького Віталія Юзефовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.4. Чернишенко Світлану Іванівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.5. Самаренко Ірину Володимирівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.6. Левченка Андрія Володимировича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

5.7. Бочарова Олександра Петровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

5.8. Гончаренка Анатолія Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.9. Колчанову Наталію Олександрівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту.  

5.10. Тімошенко Тетяну Петрівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.  

5.11. Біганенка Анатолія Івановича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.  

5.12. Смотрицького В’ячеслава Степановича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту.  

5.13. Говгаленка Андрія Володимировича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту.  

5.14. Дармостука Ігоря Юрійовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.  

5.15. Маєвську Раїсу Михайлівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.  

5.16. Атаманчука Валерія Миколайовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту.  

5.17. Олійник Наталію Євгенівну,   у зв’язку з поліпшенням житлових умов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.18. Литвинську Світлану Юріївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

5.19. Туренка Михайла Тимофійовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту.  

5.20. Мельника Василя Антоновича,   у зв’язку з поліпшенням житлових умов.    

5.21. Блажівського Петра Ілліча, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.22. Шевченко Ганну Станіславівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту.  

5.23. Разінькову Жанну Іванівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту.  

5.24. Музиченка Романа Івановича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту.  
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5.25. Козаченка Сергія Олександровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Зняти з квартирного обліку у зв’язку зі смертю відповідно до статті 40 Житлового 

кодексу: 

6.1. Осьмакову Надію Володимирівну, у зв’язку зі смертю. 

 

7. Зняти з квартирного обліку, як таких, що не пройшли перереєстрацію та не 

підтвердили потребу в поліпшенні житлових умов відповідно до пункту 25 Правил: 

7.1. Гайдай Раїсу Володимирівну. Сім’я 3 особи.  

7.2. Левченка В’ячеслава Анатолійовича. Сім’я 3 особи.  

7.3. Якушева Олега Васильовича. Сім’я 3 особи.  

7.4. Рабцуна Сергія Миколайовича. Сім’я 1 особа.  

7.5. Слободенюка Василя Григоровича. Сім’я 4 особи.  

7.6. Бращайко Ірину Петрівну. Сім’я 4 особи. 

7.7. Хейло Галину Гнатівну. Сім’я 3 особи. 

7.8. Якимчук Валентину Миколаївну. Сім’я 3 особи. 

7.9. Бабенка Олександра Петровича. Сім’я 3 особи. 

 

8. Дозволити відновити в квартирній черзі громадян, зазначених у пункті 7 рішення, 

шляхом відміни відповідного пункту рішення, в разі подання ними документів, необхідних 

для проходження перереєстрації облікової справи, за умови підтвердження потреби у 

поліпшенні житлових умов, відповідно до діючих норм та чинного законодавства України. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                   Геннадій ДИКИЙ 


