
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "25" лютого 2020 року                                                                    № 98

Про взяття громадян
на квартирний облік

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтями  39,  45,  46  Житлового  кодексу  Української  РСР,  розглянувши
квартирні  справи  громадян,  які  беруться  на  квартирний  облік  при
Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького,  беручи  до
уваги  спільні  рішення  адміністрацій  та  профспілкових  комітетів
комунальних  некомерційних  підприємств  “Кіровоградська  обласна  лікарня
Кіровоградської обласної ради”, “Центр первинної медико-санітарної допомоги
№  1  м.  Кропивницького”  Міської  ради  міста  Кропивницького”,   спільне
рішення  адміністрації  та  житлової  комісії  Управління  Державної  служби
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Кіровоградській  області,  враховуючи
пропозиції громадської комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Міської
ради  міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Взяти  на  квартирний  облік  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради
міста  Кропивницького  громадян  за  місцем  проживання  згідно  зі  списком,
всього - 13 сімей (додаток 1 на 4 арк., додаток 2 на 2 арк.).

2.  Включити  *******************  Омельченка  Юрія  Сергійовича  до
списку осіб,  які  користуються   правом  першочергового   одержання  жилих
приміщень (додаток 3 на 1 арк.).

3.  Включити  Новохатько  Олену  Сергіївну  до  списку  осіб,  які
користуються  правом  позачергового  одержання  жилих приміщень, *******,
********************************  (додаток 4 на 1 арк.).
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4. Затвердити спільні рішення  адміністрацій та профспілкових комітетів
підприємств  міста  та  спільне  рішення  адміністрації  та  житлової  комісії
Управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у
Кіровоградській області про взяття громадян на квартирний облік (додаток 5 на
1 арк.)

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ

Інга Бріцова 24 85 11                                                                             



Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"25"  лютого 2020 року  № 98

СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання

Загальна та першочергова черги

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 
належність, з якого часу 

проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6

2599

899

401024

Василенко
Антон
Юрійович
                              ****рік

***********************
***********************
*************

************************
***********************

***************
***************,
***************
1 кімн.

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального 
розміру житлової площі

Загальна черга                           17.12.2019

Першочергова черга                 17.12.2019
******************

*******************

2600

900

401025

Савченко
Тимур
Валерійович
                              **** рік

***********************
***********************
******************

******************** м. Кропивницький
Вул. *****************
**************
2 кімн.,  ж/пл. 33.7 кв.м
Приватний будинок
Частково впорядкований
Проживає 4 особи

Проживання у 
невпорядкованому 
будинку

Загальна черга                           19.12.2019

Першочергова черга                 19.12.2019
********************
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2601

902

401027

Кривий 
Олексій
Ігорович
                              **** рік

***********************
***************

********************** м. Кропивницький
Пров. **************,
**********
4 кімн.,  ж/пл. 56.7 кв.м
Приватний будинок
Частково впорядкований
Проживає 8 осіб

Проживання у 
невпорядкованому 
будинку

Загальна черга                           23.12.2019

Першочергова черга                 23.12.2019
*********************

2602

901

401026

Власов
Олександр
Васильович
                              **** рік

***********************
*******************

****************** м. Кропивницький
Вул. **************,
*******************
1 кімн.,  ж/пл. 12.6 кв.м
Окрема квартира
Впорядкована
Проживає 3 особи

Відсутність мінімального 
розміру житлової площі

Загальна черга                           23.12.2019

Першочергова черга                 23.12.2019
********************

2603

903

401028

Давиденко
Володимир
Ігорович
                              **** рік

***********************
***********************
*************

************************
***********************

**************,

***************,
***************,
*********
1 кімн.

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального 
розміру житлової площі

Загальна черга                           23.12.2019

Першочергова черга                 23.12.2019
*******************

********************

2604

904

401029

Бабіченко
Максим
Васильович
                              **** рік

***********************
***********************
************

******************* м. Кропивницький
Вул. ****************,
********
2 кімн.,  ж/пл. 33.3 кв.м
Приватний будинок
Впорядкований
Проживає 4 особи

Проживання осіб різної 
статі віком старше за 9 
років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.12.2019

Першочергова черга                 28.12.2019
***********************
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2605

401030

Бабіченко
Анна
Василівна
                              **** рік

***********************
***********************
******************

******************** м. Кропивницький
Вул. *************,
***********
******************
Приватний будинок
Впорядкований
Проживає 4 особи

Проживання осіб різної 
статі віком старше за 9 
років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.12.2019

2606

905

401031

Коваленко
Денис
Сергійович
                              **** рік

***********************
***********************
**************

******************* м. Кропивницький
Вул. ****************,
*******************
Гуртожиток
Проживає 3 особи

Проживання у гуртожитку Загальна черга                           03.01.2020

Першочергова черга                 03.01.2020
********************

2607

906

401032

Харбака
Василь 
Степанович
                              **** рік

***********************
***********************
***********************
************

********************* м. Кропивницький
Вул. ***********,
****************
Гуртожиток
Проживає 1 особа

Проживання у гуртожитку Загальна черга                           08.01.2020

Першочергова черга                 08.01.2020
***************
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2608

908

401033

Бойко
Олег
Вікторович
                              **** рік

***********************
***********************
***********************
**********

************************
*************************

м. Кропивницький
Вул. ***************,
******************
Гуртожиток
Проживає 3 особи

Проживання у гуртожитку Загальна черга                           15.01.2020

Першочергова черга                 15.01.2020
**********************

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                         Валерій ПІЛЬКІН



Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"25" лютого 2020 року  № 98

СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання

Позачергова черга

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 

належність, з якого часу 
проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6

9

56018

Куроп"ятник
Надія 
Валентинівна
                              **** рік

***********************
***************

***********************
************************

м. Кропивницький
Вул.***************,
************
2 кімн.,  ж/пл. 37.7 кв.м
Приватний будинок
Частково впорядкований
Проживає 6 осіб

Проживання осіб різної 
статі віком старше за 9 
років в 1 кімнаті

Позачергова черга                     18.12.2019
*****************

46

55076

Грозан
Віктор
Миколайович
                              **** рік

***********************
***************

***************** м. Кропивницький
Вул. ****************,
****************
Гуртожиток
Проживає 1 особа

Проживання у гуртожитку

Позачергова черга                     24.12.2019
****************
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1 2 3 4 5 6

330

510279

Удовиченко
Ярослав
Сергійович
                              **** рік

***********************
**************

***************** м. Кропивницький
Вул. ***************,
*******************
Гуртожиток
Проживає 1 особа

Проживання у гуртожитку Позачергова черга                     10.12.2019
***************

*******************

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                               Валерій ПІЛЬКІН



Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"25"  лютого 2020  року  № 98

ПЕРЕЛІК
даних Омельченка Ю.С. для включення 

до списків осіб, які користуються першочерговим правом
одержання жилих приміщень

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 

належність, з якого часу 
проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6
2003

907

400338

Омельченко
Юрій
Сергійович
                              **** рік

****************** 
******************, 
******************
****************

*************** м. Кропивницький
Вул. ****************,
******************
Гуртожиток
Проживає 1 особа

Проживання у гуртожитку Загальна черга                           24.05.2012

Першочергова черга                 09.01.2020
*****************

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                       Валерій  ПІЛЬКІН



Додаток 4
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"25" лютого 2020 року  № 98

ПЕРЕЛІК
даних Новохатько О.О. для включення 

до списків осіб, які користуються позачерговим правом одержання
жилих приміщень

№ з/п
№ справи

Прізвище, ім'я, 
по батькові,

рік народження,
місце роботи заявника

Прізвище, ім'я, по батькові,
родинні відносини членів сім'ї

та їх рік народження

Адреса, характеристика 
житлової площі, її відомча 
належність, з якого часу 

проживає у місті

Підстава для 
взяття на облік,

примітки

Наявність підстав для надання пільг,
дата подання заяви

1 2 3 4 5 6
2179

504

330

400558

Новохатько
Ольга
Сергіївна
                              **** рік

***********************
******************

************************
***********************
***********************
***********************
***********************

м. Кропивницький
Вул. *****************,
************
4 кімн.,  ж/пл. 40.5 кв.м
Приватний будинок
Невпорядкований
Проживає 10 осіб
Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального 
розміру житлової площі

Загальна черга                           13.03.2015

Першочергова черга                 13.03.2015
************************

Позачергова черга                     16.12.2019
************************

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                                  Валерій ПІЛЬКІН



Додаток 5
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького 
 “ 25 ” лютого 2020 року № 98 

Спільні рішення
 адміністрацій, профспілкових комітетів 

 підприємств та житлової комісії Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 

 про взяття громадян на квартирний облік 

 
№
з/п

Назва організації чи 
установи

Прізвище, ім'я по батькові 
заявника

Дата рішення та
номер

Кількість
аркушів

1 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
“Кіровоградська обласна 
лікарня Кіровоградської 
обласної ради”

Зінов’єв Леонід 
Васильович

13.12.2019 р. 
Протокол
№ 3

1

2 Комунальне 
некомерційне 
підприємство “Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги  № 1
м.Кропивницького” 
Міської ради міста 
Кропивницького”

Дригула Олександр 
Вікторович

15.01.2020 р. 
Протокол
№ 1

1

3 Управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області

Буряк Павло Михайлович

Пронь Олександр 
Миколайович

02.01.2020 р. 
Протокол
№ 1

2

Начальник відділу ведення обліку житла                             Валерій ПІЛЬКІН
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