
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 вересня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 636 

 

Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 06 вересня 2021 року № 2073 та протокол засідання 

громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

06 вересня 2021 року № 12, 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. Включити до числа службових жилих приміщень відповідно до клопотання 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 

7 від 30.08.2021 року № 1012: 

Квартиру № 6а по вул. Леваневського, 62, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, 

житловою площею 11,5 кв. м.   

 

2. Виключити з числа службових жилих приміщень відповідно до клопотання квартирно-

експлуатаційного відділу міста Біла Церква від 02 серпня 2021 року № 2100: 

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

площею 17,7 кв. м.   

Підпункти 1.1.2 та 2.1.2 рішення № 468 від 13 липня 2021 року скасувати відповідно до 

листа квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква від 06 вересня 2021 року № 2400. 

 

3. Видати ордери на заселення квартир: 

3.1.Відповідно до клопотання комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

житлово-експлуатаційна контора № 7 від 30.08.2021 року № 1012: 

Печенюку Віктору Андрійовичу, газоелектрозварювальнику КП БМР ЖЕК № 7 на 

квартиру № 6а по вул. Леваневського, 62, в місті Біла Церква, з однієї кімнати, житловою 

площею 11,5 кв. м. Сім’я 1 особа. Службове житло. 

3.2. Відповідно до клопотання квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква від 

02 серпня 2021 року № 2100: 

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

Церква, з однієї кімнати, житловою площею 17,7 кв. м. Сім’я 1 особа.  
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4. Видати ордер на заселення кімнати в гуртожитку міста відповідно до клопотання 

начальника управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради від 27 серпня 

2021 року № 15.1-11/2890: 

Ільченко Ірині Юріївні на кімнату № 306 по вул. Шолом Алейхема, 82 в місті Біла 

Церква, житловою площею 16,8 кв. м. Сім’я 2 особи. Муніципальне житло. Ордер видається 

на заміну ордера, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 26 березня 2019 року № 189 на ім’я Ільченка Євгенія Миколайовича, який 

помер 24 серпня 2021 року. 

 

5. Взяти громадян на квартирний облік у виконавчому комітеті Білоцерківської міської 

ради  

5.1. Ткачук Олену Григорівну. Сім’я 2 особи: Ткачук Олена Григорівна – заявник,  

Ткачук Олександр Васильович – син. В місті Біла Церква  зареєстрована з 2001 року. Підстава 

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

загальна. Включити в списки громадян, які користуються правом першочергового одержання 

жилих приміщень. Підстава – заявник педагогічний працівник, стаття 45 Житлового кодексу. 

5.2. Хвостікова Володимира Сергійовича. Сім’я 3 особи: Хвостіков Володимир 

Сергійович – заявник,  Хвостікова Вікторія Володимирівна – дружина, Хвостікова Віолетта 

Володимирівна – дочка. В місті Біла Церква  зареєстрований з 2018 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. 

5.3. Солякова Вячеслава Олександровича. Сім’я 3 особи: Соляков Вячеслав 

Олександрович – заявник, Солякова Марина Євгенівна – дружина, Соляков Євген 

Вячеславович – син. В місті Біла Церква  зареєстрований з 2011 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.  

 

6. Включити в списки громадян, які користуються правом позачергового одержання 

жилих приміщень Смоляр Ірину Василівну. Підстава – заявник є особою з інвалідністю, 

потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС І категорія, пункт 10 частини 1 статті 20 ЗУ «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок     Чорнобильської катастрофи». 

 

7. Внести зміни в склад сім’ї: 

7.1. Гаркуші Олени Михайлівни шляхом включення до складу сім’ї зятя та онука. Сім’я 5 

осіб: Гаркуша Олена Михайлівна – заявник, Гаркуша Володимир Васильович – чоловік, 

Гаркуша-Токаренко Олександра Володимирівна – дочка, Токаренко Віталій Олександрович – 

зять, Токаренко Владислав Віталійович – онук. 

7.2. Гарбуза Вадима Володимировича шляхом включення сина в склад сім’ї. Сім’я 4 

особи. Гарбуза Вадима Володимирович – заявник, Гарбуз Анна Єгорівна – дружина, Гарбуз 

Анастасія Вадимівна – дочка, Гарбуз Олександр Вадимович – син. 

 

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

8.1. Тертичну Галину Олександрівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

8.2. Нагорного Олексія Івановича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

8.3. Гапича Миколу Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

8.4. Іванову Тетяну Юріївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

8.5. Комашню Олександра Миколайовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 
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8.6. Похваленного Павла Петровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

8.7. Мураля Костянтина Григоровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

8.8. Гуцелюк Тетяну Сергіївну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.9. Уніжука Олександра Васильовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

8.10. Капельнікову Єву Веніамінівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

8.11. Вегеру Дмитра Анатолійовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.12. Тільного Олександра Миколайовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

8.13. Притулу Сергія Григоровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.14. Ярмолу Дениса Петровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.15. Черкаську Катерину Борисівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

8.16. Ковальчук Тетяну Павлівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.17. Власенко Розу Олександрівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.18. Білого Олега Васильовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.19. Кісіль Ольгу Олександрівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.20. Гончаренка Василя Анатолійовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

8.21. Кірпачову Юлію Іванівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.22. Підгурного Дмитра Олександровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

8.23. Новик Лілію Олександрівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.24. Богар Ганну Валентинівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.25. Маковецьку Валентину Андріївну, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

8.26. Волинець Тамару Миколаївну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.27. Седлецьку Олену Анатоліївну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.28. Матюшко Юлію Іванівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.29. Бойчука Валентина Петровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

8.30. Литвин Світлану Олександрівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

8.31. Кириленка Сергія Васильовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 
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8.32. Журавель Людмилу Володимирівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

8.33. Яцишину Людмилу Володимирівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

8.34. Ніколенка Захара Володимировича відповідно до заяви. 

8.35. Шмакову Анну Миколаївну відповідно до заяви. 

 

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

кодексу: 

9.1. Скируту Людмилу Михайлівну. 

9.2. Зарєчну Ганну Єгорівну. 

9.3. Лясковського Леоніда Леонідовича. 

9.4. Капкіна Євгена Михайловича. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

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

10.1. Дишлюк Світлану Василівну. Сім’я 3 особи.  

10.2. Бакуна Сергія Олександровича. Сім’я 3 особи.  

10.3. Запару Олександра Миколайовича. Сім’я 1 особа.  

10.4. Карпенка Руслана Івановича. Сім’я 3 особи.  

10.5. Макієнко Олену Григорівну. Сім’я 3 особи.  

10.6. Жмурка Юрія Миколайовича. Сім’я 3 особи. 

10.7. Коломієць Каріну Валеріївну. Сім’я 4 особи. 

 

11. Дозволити відновити в квартирній черзі громадян, зазначених у пункті 10 даного 

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. 

 

12. Визнати такими, що втратили право на користування муніципальним житлом: 

Мацьків (Костенко) Марію Володимирівну, у зв’язку з виїздом до іншого населеного 

пункту згідно заяви від 05 серпня 2021 року. Сім’я 1 особа.  

Ордер був виданий на кімнату № 202 по вул. Шолом Алейхема, 82. 

 

13. Визначити кандидатом на участь у Програмі забезпечення жителів Білоцерківської 

міської територіальної громади муніципальним житлом на 2021-2023 роки (зі змінами), яка 

затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 24 червня 2021 року № 1034-14-VII,  

Шалагіну Світлану Віталіївну. 

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                   Геннадій ДИКИЙ 


