
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

" 27"  березня   2014 року                                                                № 16 

 

Про затвердження списків черговості 

громадян на одержання жилих приміщень  

при виконкомі Власівської селищної ради 

і упорядкування черги за місцем проживання 

     

Відповідно до статей 36, 38 Житлового кодексу Української РСР, п.25 

"Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", 

враховуючи рекомендації громадської комісії з житлових питань (протокол від 

25.03.2014 р.), керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити список черговості громадян, на одержання жилих 

приміщень при виконкомі селищної ради в кількості 35 чоловік (додаток 1). 

2.Затвердити список громадян, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень при виконкомі селищної ради в кількості 12 

чоловік (додаток  2). 

3.Затвердити список громадян, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень при виконкомі селищної ради в кількості 3 

чоловік (додаток  3). 

4. Зняти з квартирного обліку за місцем проживання громадян, які 

втратили право перебування на квартирному обліку (додаток 4) 

5. Внести зміни в облікові справи громадян, які перебувають на 

квартирному обліку при виконавчому комітеті Власівської селищної раді, а 

саме: 

5.1. Перевести облікову справу на одержання житла з померлої Калуцької 

Раїси Федорівни, яка перебуває на квартирному обліку з 05.01.1982 р., на її 

дочку Кулієву Олену Миколаївну та включити до складу сім'ї її чоловіка 

Кулієва Ельмана Тельмановича та дочку Кулієву Катерину Ельманівну, 2010 

р.н. 



Підстава: особиста заява, свідоцтво про смерть I-ОЛ № 165637 від 

12.03.2013 р., ст.45 Житлового кодексу України, п.29, п.44 Правил обліку 

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

приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР 

і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470. 

5.2. Включити гр.Пижову Тетяну Володимирівну, яка перебуває на 

квартирному обліку з 15.12.2010 р., до списку осіб, які користуються правом 

першочергового одержання житлових приміщень. 

Підстава: Довідка Крюківського відділу міліції від 25.12.2013 р.               

№ 5/12084, ч.2 ст.22 Закону України "Про міліцію", п.25 "Правил обліку 

громадян…". 

5.3. Внести зміни в облікову справу Дрондель Світлани Григорівни, яка 

перебуває на квартирному обліку з 01.07.1989 р., виключити із складу сім"ї  

чоловіка Дронделя Миколу Миколайовича, в зв’язку з його смертю, онука 

Полозок Даниїла Павловича, 1996 р.н., в зв’язку з виїздом, змінити прізвище 

дочки Дрондель Дарія Миколаївна на Сопун та включити до складу сім'ї онука 

Полозок Микиту Павловича, 2000 р.н.  

Підстава: особиста заява, свідоцтво про смерть I-ОЛ № 177349 від 

18.10.2013 р., свідоцтво про шлюб I-КЕ № 105946 від 01.06.2013 р., свідоцтво 

про народження I-СИ № 699622 від 31.03.2005 р., п.25 "Правил обліку громадян 

... ". 

5.4. Перевести чергу на одержання житла з померлої Коновалової 

Катерини Іванівни, яка перебуває на квартирному обліку з 30.01.2001 р., на її 

сина Коновалова Ігоря Вікторовича, включити до складу сім'ї Чечуліна Данііла 

Олександровича, 2010 р.н. та включити гр.Коновалова Ігоря Вікторовича до 

списку осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових 

приміщень. 

Підстава: особиста заява, свідоцтво про смерть I-ОЛ № 178854 від 

21.10.2013 р., свідоцтво про народження I-ВЛ № 208435 від 08.09.2010 р.,  

довідка з управління праці та соціального захисту населення № 83 від 

17.01.2014 р.  про призначення допомоги Чечуліній Олені Олександрівні, як 

одинокій матері,  ст.45 Житлового кодексу України, п.29, п.44 "Правил обліку 

громадян ...". 

5.5. Внести зміни в облікову справу Шишацького Володимира Івановича, 

який перебуває на квартирному з 11.11.2004 р. та затвердити склад  сім'ї на 

одержання житла в кількості 2 осіб. 

Підстава: особиста заява, п.14, п. 25 "Правил обліку громадян…" 

5.6. Внести зміни в облікову справу Сокуренка Юрія Григоровича, який 

перебуває на квартирному обліку з 02.03.2006 р., включити до складу сім"ї 

гр.Сокуренко Ю.Г. його дочку Сокуренко А.Ю., 2014 р.н., та включити 

гр.Сокуренко Ю.Г. до списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання житлових приміщень, як багатодітну сім'ю. 



Підстава: особиста заява, свідоцтво про народження I-ОЛ № 157018 від 

20.02.2014 р., ст.45 Житлового кодексу України, п. 25, п.44 "Правил обліку 

громадян…". 

5.7. Внести зміни в облікову справу гр.Головко Наталії Дмитрівни, яка 

перебуває на квартирному обліку з 27.07.2006 р., стосовно часу взяття її на 

квартирний облік, та вважати дату взяття на квартирний облік при виконавчому 

комітеті селищної ради  з 18.09.1986 р.   

Підстава: Витяг з протоколу № 3 ТДВ „Світловодського 

кар’єроуправління” від 18.09.1986 р., п.25, п.31 "Правил обліку громадян…" . 

5.8. Перевести облікову справу на одержання житла з померлої Сивокінь 

Тетяни Василівни, яка перебуває на квартирному обліку 29.12.2009 р. на її 

дочку Бондар Наталію Василівну. Виключити із складу сім'ї гр.Сивокінь 

Миколу Володимировича, в зв’язку з тим, що він забезпечений жилою площею, 

та виключити із списку осіб, які користуються правом першочергового 

одержання житлових приміщень. 

Підстава: особисті заяви, свідоцтво про смерть I-ОЛ № 159900 від 

28.11.2012 р., п.25, п.29 „Правил обліку громадян ...”. 

5.9. Внести зміни в облікову справу Дон Тетяни Сергіївни, яка перебуває 

на квартирному обліку з 30.03.2010 р., включити до складу сім'ї гр.Дон Т.С. 

сина Дон Івана Ігоревича, 2011 р.н.,  

Підстава: особиста заява, свідоцтво про народження I-ОЛ № 119078 від 

29.12.2011 р., п. 25, п.44 "Правил обліку громадян…". 

5.10. Перевести чергу на одержання житла з померлого Марченка Дмитра 

Анатолійовича, який перебуває на квартирному обліку з 16.02.2011 р., на його 

дружину Марченко Світлану Миколаївну, виключити із списку осіб, які 

користуються правом першочергового одержання житлових приміщень. 

Підстава: особиста заява, свідоцтво про смерть I-ОЛ № 165708 від 

12.03.2013 р., п.29 „Правил обліку громадян ...”. 

5.11. Виключити із складу сім'ї гр.Балим Оксани Василівни, яка перебуває 

на квартирному обліку з 20.07.2011 р., її колишнього чоловіка Балима 

Олександра Володимировича. 

Підстава: особиста заява, рішення Світловодського міськрайонного суду 

Кіровоградської області від 07.12.2012р., справа № 1121/5489/12; 

2/1121/1779/12, п. 25 "Правил обліку громадян…". 

5.12. Включити до складу сім'ї гр.Коваленка Олександра Сергійовича, 

який перебуває на квартирному обліку з 06.03.2012 р., сина Коваленко Тимофія 

Олександровича, 2013 р.н., виключити із списку осіб, які користуються правом 

першочергового одержання житлових приміщень, як такого що втратив право 

позачергового одержання житлових приміщень. 

Підстава: свідоцтво про народження I-ОЛ № 141703 від 28.01.2013 р., 

копія трудової книжки, п.25, п.47 "Правил обліку громадян…". 



5.13. Включити в склад сім'ї гр.Козловської Ірини Вікторівни, яка 

перебуває на квартирному обліку з 19.04.2012 р., її чоловіка Бирлодяну Руслана 

Георгійовича, 1976 р.н. та дочку Бирлодяну Варвару Русланівну, 2012 р.н. 

Підстава: особиста заява, свідоцтво про шлюб I-ОЛ № 664897 від 

07.09.2012 р., свідоцтво про народження I-ОЛ № 135094  від 25.09.2012 р., п. 25 

"Правил обліку громадян…" 

5.14. Зняти з квартирного обліку гр.Мірзаханян Любов Володимирівну, 

яка перебуває на квартирному обліку з 02.06.2004 р., як таку, що виїхала на 

постійне місце проживання до іншого населеного пункту та перевести чергу на 

одержання житла на її сина Мірзаханян Сергія Сергійовича, що проживає за 

договором найму. 

Підстава: особисті заяви, п.13, підпункт 2 п.26, п.29 "Правил обліку 

громадян…". 

 

      

Селищний голова                                                                         О.Пасько 
 


