
 
 
 

 
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 469 
 
Про зняття громадян з квартирного обліку 
 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 08 липня 2021 року №  1494  та протокол  
засідання громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 12 липня 2021 року № 10, 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. Зняти з квартирного обліку відповідно до пункту 26 Правил: 
1.1. Бабенко Ларису Валеріївну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 
1.2. Зоріна Олексія Георгійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 
1.3. Шенгелю Дмитра Сергійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Зняти з квартирного обліку, як таких, що не пройшли перереєстрацію та не 

підтвердили потребу в поліпшенні житлових умов відповідно до пункту 25 Правил: 
2.1. Горпинченко Аліну Володимирівну. Сім’я 1 особа.  
2.2. Ткаченко Ганну Костянтинівну. Сім’я 1 особа.  
2.3. Левіну Марину Юріївну. Сім’я 1 особа.  
2.4. Саїдову Анжелу Киримівну. Сім’я 1 особа.  
2.5. Врублевську Аліну Володимирівну Сім’я 1 особа.  
2.6. Кушніра Руслана Олександровича. Сім’я 1 особа. 
2.7. Колошець Юлію Миколаївну. Сім’я 1 особа. 
2.8. Плохого Валерія Олександровича. Сім’я 1 особа. 
2.9. Мацькевича Дмитра Олександровича. Сім’я 1 особа. 
 
3. Дозволити відновити в квартирній черзі громадян, зазначених у пункті 2 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. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 
 
 
Міський голова                                   Геннадій ДИКИЙ 


