
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 911 

 

Про деякі питання щодо квартирного обліку 

 

Розглянувши пояснювальну записку департаменту житлово-комунального 

господарства Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2021 року № 3334 та протокол 

засідання громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 21 грудня 2021 року № 17, 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, враховуючи рішення Білоцерківської 

міської ради від 24 червня 2021 року № 1034-14-VIII «Про внесення змін в Програму 

забезпечення жителів Білоцерківської міської територіальної громади муніципальним 

житлом на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням Білоцерківської міської ради від 29 

квітня 2021 року № 584-12-VII, шляхом викладення її в новій редакції», виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Включити до числа службових житлових приміщень відповідно до клопотання 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори 

№ 7 від 15 листопада 2021 року № 2529: 

Кімнату № 23 в секції № 4 по вул. Молодіжна, 22, в місті Біла Церква, житловою 

площею 11,4 кв. м.   

 

2. Видати ордер на заселення кімнати в гуртожитку міста відповідно до клопотання 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційної контори 

№ 7 від 15 листопада 2021 року № 2529: 

Токарському Анатолію Петровичу на кімнату № 23 в секції № 4 по вул. Молодіжна, 22, 

в місті Біла Церква, житловою площею 11,4 кв. м. Сім’я 3 особи.   

 

3. Передати безкоштовно у власність: 

3.1. Науменку Віталію Миколайовичу відповідно до заяви від  07 грудня 2021 року 

муніципальне  житло за адресою: вул. Шолом Алейхема, будинок 82 кімната № 316; видати 

ордер встановленого зразка на це житло сім’ї із 4 осіб та надати згоду на оформлення права 

власності на це житло з видачею відповідного свідоцтва. 

3.2. Гоголь Олені Сергіївні відповідно до заяви від  16 вересня 2021 року муніципальне 

житло за адресою: вул. Шолом Алейхема, будинок 82 кімната № 320; видати ордер 

встановленого зразка на це житло сім’ї із 1 особи та надати згоду на оформлення права 

власності на це житло з видачею відповідного свідоцтва. 
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3.3. Левицькій Світлані Сергіївні відповідно до заяви від  23 листопада 2021 року 

муніципальне  житло за адресою: вул. Шолом Алейхема, будинок 82 кімната № 318; видати 

ордер встановленого зразка на це житло сім’ї із 3 осіб та надати згоду на оформлення права 

власності на це житло з видачею відповідного свідоцтва. 

 

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

ради:  

4.1. Пересунька Євгена Миколайовича. Сім’я 3 особи: Пересунько Євген Миколайович 

– заявник, Пересунько Людмила Анатоліївна – дружина, Пересунько Анна Євгенівна – 

дочка. В місті Біла Церква  зареєстрований з 1983 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. 

4.2. Чепіног Анжелу Володимирівну. Сім’я 2 особи: Чепіног Анжела Володимирівна – 

заявник, Чепіног Єгор Данилович – син. В місті Біла Церква зареєстрована з 1999 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. 

4.3. Касяненка Романа Григоровича. Сім’я 4 особи: Касяненко Роман Григорович – 

заявник, Касяненко Людмила Петрівна – дружина, Касяненко Злата Романівна – дочка, 

Касяненко Ілля Романович – син. В місті Біла Церква  зареєстрований з 2019 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. 

4.4. Чернявську Тетяну Олександрівну. Сім’я 1 особа. В місті Біла Церква  

зареєстрована з 1996 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. 

4.5. Голика Ігоря Миколайовича. Сім’я 2 особи: Голик Ігор Миколайович – заявник, 

Голик Світлана Володимирівна – дружина. В місті Біла Церква  зареєстрований з 1998 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. 

4.6. Макійчука Руслана Володимировича. Сім’я 1 особа. В селі Озерна зареєстрований з 

2010 року. Підстава для взяття на облік – проживання за договором найму більше 5 років, 

підпункт 5 пункту 13 Правил. Черговість - загальна.  

4.7. Лісовського Олександра Казимировича. Сім’я 4 особи: Лісовський Олександр 

Казимирович – заявник, Лісовська Олеся Валеріївна – дружина, Лісовська Валерія 

Олександрівна – дочка, Лісовська Вікторія Олександрівна – дочка. В місті Біла Церква  

зареєстрований з 2005 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. 

 

5. Виключити зі списків громадян, які користуються правом позачергового одержання 

жилих приміщень Гончарова Юрія Сергійовича. Підстава – особа не може вести самостійний 

спосіб життя, підпункт 4 пункту 46 Правил. 
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6. Внести зміни в склад сім’ї: 

6.1. Томащук Ольги Георгіївни шляхом виключення зі складу сім’ї чоловіка Томащука 

Михайла Миколайовича у зв’язку зі смертю, Томащук Наталію Михайлівну, дочку, 

Томащука Володимира Михайловича, сина, у зв’язку з їх виїздом та перевести черговість з 

покійного чоловіка на Томащук Ольгу Георгіївну. Сім’я 5 осіб: Томащук Ольга Георгіївна – 

заявник, Томащук Олександр Михайлович – син, Томащук Климентій Михайлович – син, 

Томащук Руслан Михайлович – син, Петушенко Людмила Михайлівна – дочка. 

6.2. Несторук Наталії Михайлівни шляхом виключення зі складу сім’ї колишнього 

чоловіка Чичагіна Олега Анатолійлвича. Сім’я 2 особи: Несторук Наталія Михайлівна – 

заявник, Чичагін Ілля Олегович – син. 

6.3. Качаненка Олександра Миколайовича шляхом включення до складу сім’ї дружину 

Качаненко Світлану Петрівну. Сім’я 2 особи. 

6.4. Рубленка Володимира Івановича шляхом виключення зі складу сім’ї сина Рубленка 

Максима Володимировича та включити до складу сім’ї онуку Соцьку Анастасію Віталіївну 

відповідно до заяви. Сім’я 4 особи: Рубленко Володимир Іванович – заявник, Рубленко 

Наталія Миколаївна – дружина, Соцька Ганна Володимирівна – дочка, Соцька Анастасія 

Віталіївна – онука. Виключити зі списків громадян, які користуються правом 

першочергового одержання жилих приміщень у зв’язку з відсутністю підстав. 

6.5.  Прокоп’єва Михайла Володимировича шляхом виключення зі складу сім’ї сина 

Прокоп’єва Олександра Михайловича та включення до складу сім’ї невістку Марінову 

Наталію Олександрівну відповідно до заяви. Сім’я 5 осіб: Прокоп’єв Михайло 

Володимирович – заявник, Прокоп’єва Лариса Володимирівна – дружина, Прокоп’єв Сергій 

Михайлович – син, Марінова Наталія Олександрівна – невістка, Прокоп’єв Роман Сергійович 

– онук. 

 

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

7.1. Одерієву Анну Віталіївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.2. Саєнка Едуарда Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.3. Маріна Еріка Геннадійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.4. Дрозденко Людмилу Дмитрівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.5. Ужву Володимира Васильовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.6. Гриба Василя Олексійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.7. Корж Тетяну Михайлівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.8. Марченка Руслана Олександровича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.9. Лисенка Віталія Васильовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.10. Сімеха Руслана Павловича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.11. Голотюка Юрія Йосиповича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.12. Недвигу Олексія Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.13. Кучеренко Діану Юріївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.14. Шліхту Олександра Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.15. Кебу Тетяну Леонідівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.16. Смітюха Петра Миколайовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.17. Малярчука Миколу Олександровича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.18. Волошина Олега Анатолійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.19. Сидоренко Світлану Іванівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.20. Завадського Олександра Яковича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.21. Снаговську Ольгу Сергіївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.22. Коменотруса Віталія Володимировича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.23. Деркача Олександра Вікторовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.24. Ясинську Ірину Іванівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.25. Ярошинську Ларису Борисівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 
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7.26. Кубаненко Наталію Анатоліївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.27. Вітвіцьку Оксану Михайлівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.28. Кожуру Наталію Юріївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.29. Бондаренко Ларису Василівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.30. Усову Аллу Анатоліївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.31. Величка Олександра Валерійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.32. Прокопчук Світлану Олексіївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.33. Романчука Миколу Івановича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.34. Халупко Марію Лукінічну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.35. Смольянінова Олександра Сергійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.36. Варнягу Василя Івановича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.37. Сухомлин Ольгу Миколаївну,  у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.38. Люльку Марію Миколаївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.39. Равлик Галину Миколаївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.40. Ясинського Володимира Петровича,  у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.41. Севериненка Миколу Яковича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.42. Добровольського Тараса Анатолійовича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.43. Довгополого Павла Олександровича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.44. Солов’я Ігоря Григоровича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.45. Денисову Інну Анатоліївну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.46. Даценко Ольгу Володимирівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.47. Гілевича Тараса Григоровича, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.48. Пташніченко Олену Володимирівну, у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

7.49. Лисія Сергія Івановича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

7.50. Костину Тетяну В’ячеславівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

7.51. Громову Лесю Миколаївну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

7.52. Широкоступа Петра Михайловича, у зв’язку з виїздом на постійне місце 

проживання до іншого населеного пункту. 

7.53. Правика Миколу Петровича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

7.54. Назаренко Олену Іллівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

7.55. Шабатин Ларису Леонідівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

7.56. Хрика Максима Васильовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

7.57. Бібаєву Лідію Дмитрівну, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

7.58. Батрака Олександра Івановича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

7.59. Баласа Андрія Володимировича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання 

до іншого населеного пункту. 

7.60. Горобця Сергія Ананійовича, у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання до 

іншого населеного пункту. 

 

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

кодексу: 

8.1. Андрійчука Леоніда Володимировича. 

8.2. Шевченка Віктора Івановича. 
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8.3. Шпирку Галину Артемівну. 

8.4. Петлюк Зінаїду Антонівну. 

8.5. Бойко Надію Григорівну. 

8.6. Березовського Олександра Євдокимовича. 

8.7. Удовиченка Михайла Костянтиновича. 

8.8. Швеця Василя Володимировича. 

8.9. Яременка Володимира Михайловича. 

8.10. Романчука Валерія Миколайовича. 

 

9. Зняти з квартирного обліку у зв’язку з одноразовим одержання за бажанням 

громадян від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової 

компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у встановленому порядку 

відповідно до пункту 1-1 статті 40 Житлового кодексу: 

9.1. Тіщенко Олену Володимирівну. 

9.2. Гонтаренко Надію Володимирівну. 

9.3. Решетняк Марину Ігорівну. 

9.4. Крижанівського Сергія Васильовича. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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. Огородника Руслана Петровича. Сім’я 1 особа.  

10.2. Деругу Володимира Михайловича. Сім’я 3 особи.  

10.3. Савчука Ігоря Миколайовича. Сім’я 4 особи. 

10.4. Мороза Миколу Олексійовича. Сім’я 4 особи.  

10.5. Богданець Людмилу Миколаївну. Сім’я 3 особи.  

10.6. Никоненко Валентину Миколаївну. Сім’я 3 особи. 

10.7. Топчій Світлану Михайлівну. Сім’я 3 особи. 

10.8. Гармаш Валентину Володимирівну. Сім’я 2 особи. 

10.9. Біденко Тетяну Петрівну. Сім’я 4 особи. 

10.10. Ткаченка Святослава Івановича. Сім’я 4 особи. 

10.11. Іпатьєву Олену Борисівну. Сім’я 1 особа. 

10.12. Дудара Володимира Тарасовича. Сім’я 2 особи. 

10.13. Махлая Михайла Васильовича. Сім’я 4 особи. 

10.14. Кузнєцова Володимира Глібовича. Сім’я 4 особи. 

10.15. Галана Ярослава Романовича. Сім’я 1 особа. 

10.16. Біліченко Тетяну Михайлівну. Сім’я 3 особи. 

10.17. Цвірову Тетяну Володимирівну. Сім’я 3 особи. 

10.18. Сташевського Віталія Миколайовича. Сім’я 3 особи. 

10.19. Нечипорука Ігоря Михайловича. Сім’я 3 особи. 

10.20. Дубовика Миколу Вікторовича. Сім’я 4 особи. 

10.21. Ляхову Ірину Володимирівну. Сім’я 3 особи. 

10.22. Шевченка Володимира Івановича. Сім’я 3 особи. 

10.23. Андронова Олександра В’ячеславовича. Сім’я 2 особи. 

10.24. Кошову Ларису Григорівну. Сім’я 2 особи. 

10.25. Зінченко Світлану Петрівну. Сім’я 3 особи. 

10.26. Єзерковську Галину Олексіївну. Сім’я 3 особи. 

10.27. Джерю Світлану Андріївну. Сім’я 3 осіб. 

10.28. Гармонюка Валерія Михайловича. Сім’я 3 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 
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потреби у поліпшенні житлових умов, відповідно до діючих норм та чинного законодавства 

України. 

 

12. Відмовити у взятті на квартирний облік Аленічевій Аліні Олександрівні за 

наступних обставин: 

Гр. Аленічева А. О., 09.06.2005 р.н., яка є  внутрішньо переміщеною особою (довідка 

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 28.11.2018  № 3248-126184), має 

фактичне місце проживання м. Біла Церква, вул Леваневського, 30 кв. 180 (зареєстроване 

місце проживання: м. Донецьк, вул. Туполєва, 11 кв. 89). 

Гр. Аленічева А. О. разом із бабусею Аленічевою Ганною Юхимівною, 14.11.1949 р.н., 

за інформацією з Інтегрованої системи обліку інформації внутрішньо-переміщених осіб  

(далі – ІСОІ ВПО) перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради  з 13 лютого 2015 року. 

Гр. Аленічева А. О. згідно свідоцтва про народження (серія І-НО № 027383) має батьків 

Аленічева Олександра Олександровича та Галіч Аллу Володимирівну; 

Громадянин Аленічев О.О. згідно з інформацією з ІСОІ ВПО перебував на обліку в 

управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради з 13 лютого 2015 

року за адресою вул Леваневського, 30 кв. 187 та  був знятий 27 січня 2020 року з обліку в 

ІСОІ ВПО відповідно до пункту 3 частини 1 статті 12 Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

Громадянка Галіч Алла Володимирівна згідно з інформацією з ІСОІ ВПО перебуває на 

обліку в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради з 13 лютого 

2015 року за адресою вул Леваневського, 30 кв. 187. Інформація про її зняття – відсутня; 

Громадяни Аленічев О. О. та Галіч  А. В. не є особами, позбавленими батьківських 

прав щодо  дитини Аленічевої А.О.  

Документів, які б підтверджували, що вказані особи, які є батьками гр. Аленічевої А.О., 

перебувають саме на тимчасово окупованій території України, в районах проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, - немає. 

 

Підстава відмови: частина 4 статті 49, частина 4 статті 60  Цивільного кодексу України, 

частина 2 статті 3, статті 164,165 Сімейного кодексу України, абзац 3 статті 1  Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування»,  підпункт 8 пункту 13, пункт 15 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, пункт 3 постанови 

виконавчого комітету Київської обласної Ради народних депутатів і президії обласної ради 

професійних спілок від 07 січня 1985 р. № 4 «Про запровадження в області Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР», зі змінами, внесеними постановою виконавчого комітету обласної Ради 

народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 08 липня 1991 р. № 112. 

 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                     Геннадій ДИКИЙ 


