
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 571 

 

Про деякі питання щодо 

квартирного обліку 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 15 вересня 2020 року № 1541 та протокол засідання 

громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 15 вересня 2020 року № 10, 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, 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 27 серпня  2020 року № 187: Антипенку Владиславу Олеговичу, на кімнату № 6 по 

бульв. Олександрійському, 64, в місті Біла Церква, житловою площею 146,40 кв.м.,  

терміном на 3 роки.  

 

2. Видати ордери на заселення квартир, відповідно до наказу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій від 28 травня 2014 р. № 285 «Про затвердження Переліку 

категорій осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та працівників 

ДСНС України, яким може бути надано службові жилі приміщення» та клопотання 

аварійно - рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Київській 

області від 01 вересня 2020 р. № 54:Цупрунову Єгору Ігоровичу на квартиру № 17 а по 

вулиці Київська, 25  в місті Біла Церква, з двох кімнат, житловою площею 21,5 кв. м. Сім’я 3 

особи: Цупрунов Єгор Ігорович – заявник, Цупрунова Ганна Сергіївна – дружина, Цупрунов 

Глєб Єгорович – син. Службове житло. 

 

3. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської 

міської ради: 

3.1. Стеценко Марину Сергіївну. Сім’я 2 особи: Стеценко Марина Сергіївна – заявник, 

Стеценко Майя Денисівна – дочка. Зареєстрована в місті Біла Церква з 2012 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, а саме: Стеценко Марину Сергіївну – заявника, 
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Стеценко Майю Денисівну – дочку.  Підстава – заявник Стеценко Марина Сергіївна є 

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

3.2. Крутова Ігоря Миколайовича. Сім’я 1 особа. Зареєстрований в місті Біла Церква з 

2019 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 

правом позачергового одержання жилих приміщень, відповідно до п. 47 Правил. Підстава – 

заявник  є дитиною, позбавленою батьківського піклування п.п.3 п. 46 Правил. 

 

4. Зняти з квартирного обліку: 

4.1. Максимчука Вадима Анатолійовича, у зв’язку з одноразовим одержанням 

грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 

Житлового кодексу Української РСР, п. п. 1 п.26 Правил. Сім’я 1 особа.    

4.2. Повшедного Антона Віталійовича, у зв’язку з одноразовим одержанням грошової 

компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 Житлового 

кодексу Української РСР, п.п. 1 п.26 Правил. Сім’я 1 особа. 

4.3. Урсулову Руслану Русланівну, у зв’язку з одноразовим одержанням грошової 

компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 Житлового 

кодексу Української РСР, п.п. 1 п.26 Правил. Сім’я 1 особа. 

4.4. Пекельного Сергія Михайловича, за заявою, у зв’язку з одноразовим одержанням 

грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 

Житлового кодексу Української РСР. Сім’я 1 особа. 

4.5. Яретика Івана Івановича, за заявою, у зв’язку з одноразовим одержанням 

грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 

Житлового кодексу Української РСР. Сім’я 1 особа. 

4.6. Беркаля Дениса Олексійовича, за заявою, у зв’язку з одноразовим одержанням 

грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 

Житлового кодексу Української РСР. Сім’я 1 особа. 

4.7. Шевченка Олександра Олексійовича, за заявою, у зв’язку з одноразовим 

одержанням грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 

ч. 2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР. Сім’я 1 особа. 

4.8. Сержанського Олександра Олександровича, у зв’язку з одноразовим одержанням 

грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 

Житлового кодексу Української РСР. Сім’я 2 особи: Сержанський Олександр Олександрович 

– заявник, Фомішина Альона Анатоліївна - дружина. 

     

5. Відмінити п.п. 7.118  п. 7 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 09.06.2020 року № 281 «Про деякі питання щодо квартирного обліку», та відновити 

в квартирній черзі в зв’язку з поданням документів, необхідних для проходження 

перереєстрації облікової справи: 

5.1. Войнову Ольгу Віталіївну - заявника та Войнову Світлану Володимирівну - 

дочку, за заявою. Черговість – загальна № 752. 

5.2. Внести зміни в склад сім’ї Войнової Ольги Віталіївни, шляхом виключення зі 

складу сім’ї Войнова Артема Володимировича – сина, та включення до її складу: Малишкіну 

Мілану Артемівну – онуку, Войнову Ангеліну Мумінівну – онуку, Войнову Діану Павлівну – 

онуку, Войнова Богдана Павловича – онука, Войнова Олександра Павловича – онука. Сім’я 7 

осіб. 

5.3. Включити в списки громадян, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень, відповідно до п. 44 Правил, а саме: Войнову Світлану 

Володимирівну - дочку, Войнову Ангеліну Мумінівну – онуку, Войнову Діану Павлівну – 

онуку, Войнова Богдана Павловича – онука, Войнова Олександра Павловича – онука. 

Підстава – Войнова Світлана Володимирівна  є багатодітною сім’єю, п.п.11 п. 44 Правил. 

 



 3 

6. Внести зміни в склад сім’ї: 

Бондаря Володимира Сергійовича, за заявою, шляхом включення до складу сім’ї 

Бондар Єви Володимирівни – доньки, в зв’язку з народженням. Вважати склад сім’ї 4 особи: 

Бондар Володимир Сергійович – заявник, Бондар Ірина Михайлівна – дружина, Бондар 

Марія Володимирівна – дочка, Бондар Єва Володимирівна – дочка. 

 

7. Визнати втрату права на користування жилим приміщенням: 

Янчуком Богданом Петровичем, а саме: кімнатою № 304 по вул. Шолом Алейхема, 82.  

Муніципальне житло. Підстава – Янчук Богдан Петрович одержав одноразову грошову 

компенсацію за належне йому для отримання жиле приміщення, та відповідно до п.п.3.1.       

п. 3 рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 серпня 2020 року                

№ 448 «Про деякі питання щодо квартирного обліку», був знятий з квартирного обліку в 

зв’язку з поліпшенням житлових умов, п.п. 1-1 п. 1 ч. 2 ст. 40 Житлового кодексу 

Української РСР. п. п. 1 п.26 Правил.  

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                    Геннадій ДИКИЙ 


