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Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від “ ______” _____________   2022 року                                                   № _______

Про затвердження списків
та реєстрів перереєстрації

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а”, статті 30 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,
пунктами  3,  25  Правил  обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення
житлових  умов,  і  надання  їм  жилих  приміщень  в  Українській  РСР,
розглянувши  квартирні  справи  громадян,  які  перебувають  на  квартирному
обліку  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницькоїї  міської  ради,  враховуючи
пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань,  Виконавчий  комітет
Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити списки та реєстри перереєстрації за 2021 рік:
1)  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов

(загальна  черга),  -  2623  сім’ї,  в  тому  числі  громадян,  які  користуються
правом першочергового одержання жилих приміщень, - 884 сім’ї (додаток 1 на
669 арк.);

2)  громадян,  взятих  на  облік  для  одержання  кімнат  у  гуртожитках
станом  на  2021  рік,  загальна  черга  –  396 сімей  (додаток  2  на  105  арк.),
першочергова черга – 74 сім’ї (додаток 3 на 21 арк.);

3)  військовослужбовців,  звільнених  у  запас  або  відставку,  які
перебувають  на  квартирному  обліку  при  міськвиконкомі,  –  31 сім’я
(додаток 4 на 9 арк.);

4)  громадян,  взятих  на  квартирний  облік  за  місцем  проживання
(позачергова черга), - 346 сімей (додаток 5 на 95 арк.);

5)  сімей  осіб  з  інвалідністю  внаслідок війни,  які  перебувають  на
квартирному обліку при міськвиконкомі, - 44 сім’ї (додаток 6 на 12 арк.);

6)  осіб,  віднесених  до  категорії  1  постраждалих  від  Чорнобильської
катастрофи,  які  перебувають  на  квартирному обліку  при  міськвиконкомі,  -  
37 сімей (додаток 7 на 10 арк.);
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7)  сімей  переселенців,  що  переселилися  (переселяються)  із  зони
гарантованого  добровільного  відселення  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, – 35 сімей (додаток 8 на 10 арк.);

8)  сімей,  які  втратили  годувальника  з  числа  осіб,  віднесених  до
категорії  1   постраждалих  від  Чорнобильської   катастрофи,  –  10 сімей
(додаток 9 на 4 арк.);

9)  сімей  загиблих  воїнів,  які  перебувають  на  квартирному  обліку  при
міськвиконкомі, – 9 сімей (додаток 10 на 3 арк.).

Міський голова                                                             Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 35 83 78



СПИСОК
громадян для взяття на квартирний облік за місцем проживання

№ 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

Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____
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1

 

 

 

 

 

 

301528

Бородін

Іван

Якович

                              **** рік

 

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

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

*****

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.05.1980

2

 

 

 

 

 

 

300019

Коломієць

Ганна

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1965 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.05.1981
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3

 

 

 

 

 

 

301032

Оверчук

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 16.57 кв.м

Окрема квартира

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.11.1981

4

 

 

 

 

 

 

400000

Огаль

Ірина

Павлівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.07.1982

5

 

 

 

 

 

 

300041

Луговський

Андрій

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.12.1982

6

 

 

37

 

 

 

301210

Білобородова

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 23.79 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1954 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           19.01.1983

 

 

Першочергова черга                 25.12.1996

******** ************ *************
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300044

Шайкова

Лариса

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.01.1983

8

 

 

 

 

 

 

300984

Макаренко

Наталія

Федорівна

                              **** рік

 

**********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.02.1983

9

 

 

 

 

 

 

301416

Літвінкова

Тетяна

Григорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 20.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.02.1983

10

 

 

 

 

 

 

300066

Доброніс

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

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

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

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.08.1983
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11

 

 

 

 

 

 

301011

Жикалова

Галина

Ільївна

                              **** рік

 

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

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

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

******

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.1983

12

 

 

 

 

 

 

300060

Лозинський

Олександр

Федорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*

3 кімн.,  ж/пл. 33.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           19.10.1983

13

 

 

 

 

 

 

300061

Порукова

Любов

Петрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.10.1983

14

 

 

 

 

 

 

300965

Мешанкіна

Галина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

******

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.01.1984
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15

 

 

 

 

 

 

300077

Завідія

Лариса

Сергіївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 10.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.02.1984

16

 

 

 

 

 

 

400079

Косьяненко

Людмила

Григорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 15.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.1984

17

 

 

 

 

 

 

300078

Дейнека

Тетяна

Петрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 34.88 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.03.1984

18

 

 

 

 

 

 

300071

Бедняк

Сергій

Андрійович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1960 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.1984
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19

 

 

 

 

 

 

301276

Москаленко

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.1984

20

 

 

 

 

 

 

300075

Трушковська

Ольга

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****

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

3 кімн.,  ж/пл. 42.8 кв.м

Інше

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           27.03.1984

21

 

 

 

 

 

 

300999

Близнюк

Світлана

Сергіївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.04.1984

22

 

 

 

 

 

 

300982

Босий

Олександр

Степанович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

***

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1961 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.05.1984



7
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23

 

 

 

 

 

 

301130

Полоз

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

******

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.06.1984

24

 

 

 

 

 

 

300082

Громадська

Ірина

Євгенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.06.1984

25

 

 

 

 

 

 

300081

Козиненко

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

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

**********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

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

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 41.73 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1962 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.06.1984

26

 

 

 

 

 

 

400904

Рудяченко

Галина

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

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

3 кімн.,  ж/пл. 48.1 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           21.06.1984



8
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27

 

 

 

 

22

 

530025

Гусейнова

Ольга

Петрівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.06.1984

 

 

Позачергова черга                     23.12.1993

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

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

28

 

 

15

 

 

 

300088

Коваленко

Надія

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.07.1984

 

 

Першочергова черга                 21.04.1995

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

29

 

 

 

 

 

 

300087

Ніколаєнко

Володимир

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 50 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.08.1984

30

 

 

 

 

 

 

300092

Вірченко

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

**/5, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.1984
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31

 

 

 

 

 

 

300097

Гордова

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

*********,***** *-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 29.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.10.1984

32

 

 

10

 

 

 

301035

Абдуазімова

Таїса

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******

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

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.1984

 

 

Першочергова черга                 26.10.1994

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

33

 

 

 

 

 

 

301028

Слєпцова

Валентина

Генадіївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.10.1984

34

 

 

 

 

 

 

300099

Ткачук

Ганна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 42.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.1984
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35

 

 

 

 

 

 

300099

Пономаренко

Тамара

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.10.1984

36

 

 

 

 

 

 

301002

Сегін

Володимир

Олексійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

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

**

2 кімн.,  ж/пл. 25.3 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           11.11.1984

37

 

 

 

 

 

 

300105

Струль

Тетяна

Єгорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 28.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1958 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.12.1984

38

 

 

 

 

 

 

3000104

Коваленко

Ганна

Іванівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** *****,***** *-*

2 кімн.,  ж/пл. 29.8 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.12.1984
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39

 

 

 

 

 

 

300103

Довгополова

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

**/50, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.03 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           09.01.1985

40

 

 

 

 

 

 

300105

Фільченкова

Надія

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 30.6 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           16.01.1985

41

 

 

 

 

 

 

300115

Саган

Тетяна

Антонівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

**

3 кімн.,  ж/пл. 30.44 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.01.1985

42

 

 

 

 

 

 

301684

Скрипник

Світлана

Тимофіївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.01.1985
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43

 

 

 

 

 

 

300113

Піскова

Ніна

Григорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

3 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           22.01.1985

44

 

 

 

 

 

 

301860

Антонцева

Зінаїда

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           23.01.1985

45

 

 

 

 

69

 

530064

Авраменко

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.02.1985

 

 

Позачергова черга                     22.04.1998

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

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

46

 

 

 

 

 

 

300122

Гриненко

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 16.85 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.02.1985
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47

 

 

 

 

 

 

300107

Титаренко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.1985

48

 

 

 

 

 

 

300124

Грома

Віра

Володимирівна

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.1985

49

 

 

 

 

 

 

300125

Грома

Микола

Іванович

                              **** рік

 

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

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.1985

50

 

 

 

 

 

 

300127

Войченко

Ніна

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 10.22 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.1985
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51

 

 

 

 

 

 

300128

Логвиненко

Віра

Єлисіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.45 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1936 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.1985

52

 

 

 

 

 

 

300129

Таран

Михайло

Михайлович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 11.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.1985

53

 

 

 

 

 

 

300130

Переченко

Лілія

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

**/11, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.22 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1950 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.1985

54

 

 

 

 

 

 

300131

Чебатарьов

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 11.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.1985
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55

 

 

 

 

 

 

300128

Жиденко

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 12.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.1985

56

 

 

 

 

 

 

300129

Синюхін

Віктор

Васильович

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 19.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           17.04.1985

57

 

 

 

 

 

 

300129

Синюхіна

Світлана

Вікторівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.04.1985

58

 

 

 

 

 

 

400000

Борух

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.05.1985
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59

 

 

91

 

 

 

300977

Тутова

Ніна

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 14.5 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.05.1985

 

 

Першочергова черга                 08.09.1999

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

60

 

 

 

 

 

 

300142

Радіонова

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.06.1985

61

 

 

 

 

 

 

300138

Індиченко

Лариса

Степанівна

                              **** рік

 

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

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           14.06.1985

62

 

 

 

 

 

 

300153

Дорош

Людмила

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.28 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1964 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.06.1985
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63

 

 

 

 

 

 

300154

Капінус

Антоніна

Іллівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

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

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1970 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           19.06.1985

64

 

 

409

 

 

 

400429

Гліжинська

Віра

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

**

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.06.1985

 

 

Першочергова черга                 04.02.2013

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

65

 

 

 

 

 

 

301024

Малецький

Григорій

Опанасович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 31 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.07.1985

66

 

 

 

 

 

 

300154

Яхно

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

***

1 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.07.1985
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67

 

 

 

 

 

 

300160

Храпаченко

Лариса

Петрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 24.2 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           17.07.1985

68

 

 

 

 

 

 

300156

Маленко

Любов

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.54 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           17.07.1985

69

 

 

 

 

 

 

301092

Безлатна

Лариса

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 11.2 кв.м

Окрема квартира

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.08.1985

70

 

 

 

 

 

 

300161

Киян

Ніна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, ***** м. Кропивницький

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

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           21.08.1985
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71

 

 

 

 

 

 

300164

Каташов

Юрій

Андрійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1953 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.08.1985

72

 

 

 

 

 

 

300170

Сагайдаков

Олег

Георгійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 8.3 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.09.1985

73

 

 

 

 

 

 

300176

Франчук

Галина

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.09.1985

74

 

 

 

 

 

 

300179

Кравченко

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1970 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.09.1985
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75

 

 

 

 

 

 

301028

Падурець

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

**

2 кімн.,  ж/пл. 16.46 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.09.1985

76

 

 

 

 

 

 

300183

Бусін

Тетяна

Леонтіївна

                              **** рік

 

** **, ******

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

 

Договір наймання

Проживає в місті з 1973 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           16.10.1985

77

 

 

 

 

 

 

300184

Блакитний

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.10.1985

78

 

 

 

 

 

 

300185

Цілуйко

Марія

Ісаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 21.26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.10.1985
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79

 

 

 

 

 

 

300186

Ключка

Віра

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****, *****

м. Кропивницький

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

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.10.1985

80

 

 

 

 

 

 

300170

Багмет

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           16.10.1985

81

 

 

 

 

 

 

300174

Ковтун

Раїса

Фоківна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           26.11.1985

82

 

 

 

 

 

 

300197

Черепанов

Леонід

Веніамінович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 12.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.12.1985
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83

 

 

 

 

 

 

300204

Бихова

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

**********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

2 кімн.

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає в місті з 1978 р.

Першочергова черга Загальна черга                           18.12.1985

84

 

 

 

 

 

 

300206

Чабаненко

Лілія

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.12.1985

85

 

 

 

 

 

 

300181

Перетятко

Тетяна

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

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

***

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.1985

86

 

 

302

 

 

 

301018

Синиця

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.5 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           01.01.1986

 

 

Першочергова черга                 13.01.2009

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

************ *******
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87

 

 

 

 

 

 

301019

Синиця

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **-*,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.01.1986

88

 

 

 

 

 

 

300182

Сокіл

Неоніла

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 14.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           08.01.1986

89

 

 

 

 

 

 

300185

Мінаков

Віктор

Якович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           15.01.1986

90

 

 

 

 

 

 

300208

Чернієнко

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

***** ******,***** */4

ж/пл. 25.57 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.01.1986
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91

 

 

 

 

 

 

300186

Скачко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****, *****

м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 23.78 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.1986

92

 

 

 

 

 

 

300972

Головаха

Галина

Григорівна

                              **** рік

 

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

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.02.1986

93

 

 

 

 

 

 

300188

Донченко

Ольга

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           19.02.1986

94

 

 

 

 

 

 

300211

Головань

Олександр

Леонідович

                              **** рік

 

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

*********,

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

***

1 кімн.,  ж/пл. 30.7 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Першочергова черга Загальна черга                           21.02.1986
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95

 

 

 

 

 

 

300214

Голуб

Ніна

Сергіївна

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1967 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.1986

96

 

 

 

 

 

 

300215

Тарануха

Валерій

Григорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, * м. Кропивницький

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

**

2 кімн.,  ж/пл. 30.09 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.1986

97

 

 

 

 

 

 

300216

Данілова

Надія

Михайлівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

***, *****

м. Кропивницький

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

***

1 кімн.,  ж/пл. 19.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.1986

98

 

 

 

 

 

 

300217

Діордіца

Катерина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.63 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.1986
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99

 

 

 

 

 

 

300219

Марченко

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

**

2 кімн.,  ж/пл. 32.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1959 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.1986

100

 

 

 

 

 

 

300203

Черноусов

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/33,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.46 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.1986

101

 

 

 

 

 

 

300204

Панченко

Людмила

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 20.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.1986

102

 

 

 

 

 

 

300221

Павлова

Алла

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 13.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1949 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.03.1986



27

1 2 3 4 5 6

103

 

 

 

 

 

 

300225

Шкурко

Надія

Опанасівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 23.76 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1970 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           16.04.1986

104

 

 

 

 

 

 

301214

Пащенко

Тетяна

Олексіївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.04.1986

105

 

 

 

 

 

 

300231

Литвинко

Раїса

Макарівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1955 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.1986

106

 

 

 

 

 

 

300232

Бутукова

Лариса

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****, *****

м. Кропивницький

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

ж/пл. 27.9 кв.м

Приватний будинок

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1953 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.1986
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107

 

 

 

 

 

 

300233

Дунець

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

***, *****

м. Кропивницький

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

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 30.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.1986

108

 

 

 

 

 

 

300967

Чорна

Раїса

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1961 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           14.05.1986

109

 

 

 

 

 

 

400000

Предан

Оксана

Станіславівна

                              **** рік

 

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

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

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

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

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

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.05.1986

110

 

 

 

 

 

 

300245

Поліщук

Анатолій

Вікторович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 22.2 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1960 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.1986
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111

 

 

 

 

 

 

300247

Анохіна

Валентина

Василівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.05.1986

112

 

 

 

 

 

 

300200

Довгопол

Ольга

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.86 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.1986

113

 

 

 

 

 

 

300203

Кожанов

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.1986

114

 

 

 

 

 

 

300258

Куліш

Марія

Фомівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

3 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           18.06.1986
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115

 

 

 

 

 

 

300268

Шорніков

Костянтин

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

**** ****

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

**

2 кімн.,  ж/пл. 31.6 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.1986

116

 

 

 

 

 

 

300269

Горбаньова

Валентина

Прокопівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 11.82 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.1986

117

 

 

 

 

 

 

300212

Кривохижа

Віра

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.1986

118

 

 

 

 

 

 

301026

Мартиненко

Лілія

Олексіїва

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.07.1986
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119

 

 

 

 

 

 

300275

Олійник

Любов

Ісаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.07.1986

120

 

 

 

 

 

 

300929

Лашкул

Оксана

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.07.1986

121

 

 

 

 

 

 

300284

Кравченко

Галина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.1986

122

 

 

 

 

 

 

300285

Педченко

Раїса

Хаммітжанівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** */42

2 кімн.,  ж/пл. 34.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.1986
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123

 

 

 

 

 

 

300289

Сагун

Ріма

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 37.89 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.1986

124

 

 

 

 

 

 

300226

Охрімов

Михайло

Васильович

                              **** рік

 

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

********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

**

1 кімн.,  ж/пл. 7 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.1986

125

 

 

187

 

 

 

301413

Мозолевська

Віра

Олександрівна

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.09.1986

 

 

Першочергова черга                 06.04.2005

*******  ****

126

 

 

 

 

 

 

300297

Статовська

Віра

Василівна

                              **** рік

 

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**/93, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.31 кв.м

Договір наймання

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           17.09.1986
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127

 

 

 

 

 

 

300298

Репей

Борис

Дмитрович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.09.1986

128

 

 

 

 

 

 

300233

Раєва

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.09.1986

129

 

 

 

 

 

 

300305

Шевчук

Леонід

Борисович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

***

1 кімн.,  ж/пл. 11.43 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.1986

130

 

 

 

 

 

 

300306

Каракай

Ніна

Костянтинівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.1986
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131

 

 

 

 

 

 

300308

Жердій

Валерій

Міхайлович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.10.1986

132

 

 

 

 

 

 

301204

Бондаревська

Євгенія

Олександрівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.11.1986

133

 

 

 

 

 

 

300312

Друпова

Євдокія

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.11.1986

134

 

 

 

 

 

 

300263

Євдокимова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

**** ***********,***** */22,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.11.1986
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135

 

 

 

 

268

 

300319

Кривенець

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

**

3 кімн.,  ж/пл. 33.88 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.11.1986

 

 

Позачергова черга                     26.09.2017

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

136

 

 

 

 

 

 

300321

Слюсаренко

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.11.1986

137

 

 

 

 

 

 

300269

Ключник

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.12.1986

138

 

 

 

 

 

 

300331

Пінкас

Олена

Серафимівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.12.1986
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139

 

 

 

 

 

 

300334

Іванченко

Олександр

Федорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*

1 кімн.,  ж/пл. 16.3 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Першочергова черга Загальна черга                           30.12.1986

140

 

 

 

 

 

 

300335

Колесник

Василь

Семенович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

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

3 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           18.01.1987

141

 

 

 

 

 

 

300338

Семітковський

Віталій

Григорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 5 осіб

Першочергова черга Загальна черга                           21.01.1987

142

 

 

 

 

 

 

300275

Плахотник

Сергій

Васильович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           21.01.1987
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143

 

 

 

 

 

 

300280

Рабинюк

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

**** *******

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

1 кімн.

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           19.02.1987

144

 

 

 

 

 

 

300345

Смоляк

Любов

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.02.1987

145

 

 

 

 

 

 

301165

Бобул

Раїса

Іванівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.03.1987

146

 

 

 

 

 

 

300349

Литвинко

Віктор

Михайлович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.49 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 6 осіб

Першочергова черга Загальна черга                           19.03.1987
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147

 

 

 

 

 

 

300350

Крюкова

Лариса

Борисівна

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*

2 кімн.,  ж/пл. 36.15 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 6 осіб

Першочергова черга Загальна черга                           16.04.1987

148

 

 

 

 

 

 

300351

Підшивалов

Віктор

Валентинович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

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

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           16.04.1987

149

 

 

 

 

 

 

300353

Сєдов

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.4 кв.м

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           16.04.1987

150

 

 

 

 

 

 

300354

Сєдова

Людмила

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.1987
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151

 

 

 

 

 

 

300355

Шахміна

Алла

Григоріївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Першочергова черга Загальна черга                           16.04.1987

152

 

 

 

 

 

 

300358

Бочарова

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Першочергова черга Загальна черга                           16.04.1987

153

 

 

 

 

 

 

300270

Зоря

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

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

**, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 52.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1948 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.04.1987

154

 

 

 

 

 

 

300279

Лук"яненко

Ігор

Семенович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

**** ******

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

**

1 кімн.,  ж/пл. 16.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.1987
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155

 

 

 

 

 

 

300200

Литовченко

Лариса

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/11,

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

3 кімн.,  ж/пл. 35.43 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.1987

156

 

 

 

 

 

 

300968

Татарченко

Олександра

Степанівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

**

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1956 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.04.1987

157

 

 

 

 

 

 

301022

Баштаннік

Микола

Михайлович

                              **** рік

 

** ********

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****

м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.05.1987

158

 

 

 

 

 

 

300364

Дегтярьов

Анатолій

Михайлович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **-*, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19.2 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.1987
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159

 

 

 

 

 

 

300365

Бахмач

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

ж/пл. 11.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.1987

160

 

 

 

 

 

 

301102

Скрипка

Любов

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*** ****

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.05.1987

161

 

 

 

 

 

 

400000

Серединська

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.05.1987

162

 

 

 

 

 

 

300314

Лук"янова

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           18.06.1987
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163

 

 

 

 

 

 

300367

Часовських

Олена

Макарівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.06.1987

164

 

 

 

 

 

 

300956

Федорчук

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

**** *****

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

2 кімн.,  ж/пл. 23.5 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.07.1987

165

 

 

 

 

 

 

300303

Пріловська

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.07.1987

166

 

 

 

 

 

 

300378

Овчаренко

Євгенія

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.07.1987
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167

 

 

 

 

 

 

300357

Остапенко

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.84 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.07.1987

168

 

 

 

 

 

 

300309

Кам"яна

Любов

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** */4

1 кімн.,  ж/пл. 12.5 кв.м

Приватний будинок

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.07.1987

169

 

 

 

 

 

 

400095

Валова

Ірина

Ігорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.07.1987

170

 

 

 

 

 

 

400095

Лапченко

Микола

Ігоревич

                              **** рік

 

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

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.07.1987
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171

 

 

 

 

 

 

400095

Приймаченко

Олена

Ігорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

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

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

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.07.1987

172

 

 

 

 

 

 

300330

Романюк

Євгенія

Сергіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 14.2 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.07.1987

173

 

 

 

 

 

 

300305

Лежник

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           10.08.1987

174

 

 

 

 

 

 

530005

Гергель

Лідія

Анатоліївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 10 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.1987
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175

 

 

 

 

 

 

300383

Корчагіна

Варвара

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 2 особи

Першочергова черга Загальна черга                           20.08.1987

176

 

 

 

 

 

 

300336

Коток

Надія

Петрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.09.1987

177

 

 

 

 

 

 

300336

Коток

Олексій

Олександрович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

5 кімн.,  ж/пл. 61.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Загальна черга                           01.09.1987

178

 

 

 

 

 

 

300336

Коток

Віталій

Олександрович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

5 кімн.,  ж/пл. 61.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Загальна черга                           01.09.1987
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179

 

 

 

 

 

 

301125

Жакун

Світлана

Григорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

******

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

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.09.1987

180

 

 

 

 

 

 

300341

Ладигіна

Наталія

Леонідівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 34.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.09.1987

181

 

 

 

 

 

 

300390

Босий

Віктор

Васильович

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.09.1987

182

 

 

 

 

 

 

300392

Юрченко-Третьякова

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

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

**

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           15.10.1987
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183

 

 

 

 

 

 

300348

Колісниченко

Микола

Васильович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           20.10.1987

184

 

 

 

 

 

 

300393

Пархомчук

Надія

Іллівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.10.1987

185

 

 

 

 

 

 

300349

Козловська

Надія

Степанівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 20.31 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           30.10.1987

186

 

 

1

 

 

 

300074

Корсак

Ольга

Олексіївна

                              **** рік

 

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

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

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           16.11.1987

 

 

Першочергова черга                 16.11.1987

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

************ *******
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187

 

 

 

 

 

 

300402

Басова

Алла

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.52 кв.м

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           19.11.1987

188

 

 

 

 

 

 

300404

Кременецька

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.11.1987

189

 

 

 

 

 

 

300405

Кашпур

Ніна

Леонідівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.11.1987

190

 

 

 

 

 

 

300408

Ніколаєва

Любов

Олександрівна

                              **** рік

 

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 8 кв.м

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           04.12.1987
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191

 

 

 

 

 

 

300337

Іванов

Юрій

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 36.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           07.12.1987

192

 

 

 

 

 

 

300409

Тарасенко

Ірина

Леонідівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 19.35 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.12.1987

193

 

 

 

 

 

 

300374

Довгаленко

Раїса

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.12.1987

194

 

 

 

 

 

 

301057

Шукрута

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.01.1988
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195

 

 

 

 

 

 

300417

Малашевич

Світлана

Георгіївна

                              **** рік

 

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

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

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Окрема квартира

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.01.1988

196

 

 

 

 

 

 

301027

Лапокниш

Анатолій

Григорович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.01.1988

197

 

 

 

 

 

 

300426

Шкуренко

Ігор

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.02.1988

198

 

 

 

 

 

 

300386

Постна

Катерина

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **/7, ***

**

ж/пл. 20.11 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           18.02.1988
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199

 

 

 

 

 

 

300363

Чураков

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 21.47 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.02.1988

200

 

 

 

 

 

 

300432

Комашко

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

********,***** *-*

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           18.02.1988

201

 

 

 

 

 

 

300936

Рябіченко

Лілія

Григорівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.1988

202

 

 

 

 

 

 

300435

Селіверстов

Віктор

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.03.1988
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203

 

 

 

 

 

 

300436

Сога

Зінаїда

Семенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.03.1988

204

 

 

 

 

 

 

300399

Охотович

Леонід

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.79 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.03.1988

205

 

 

 

 

 

 

300380

Царенко

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

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

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

**/52

2 кімн.,  ж/пл. 28.71 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           20.04.1988

206

 

 

 

 

 

 

300407

Покатенко

Надія

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **/21

ж/пл. 8 кв.м

Приватний будинок

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.1988
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207

 

 

 

 

 

 

300408

Ковальова

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.04.1988

208

 

 

 

 

 

 

300445

Мілецький

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

**-*, *** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.04.1988

209

 

 

 

 

 

 

300447

Хусаінов

Григорій

Ісламгалійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.15 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Першочергова черга Загальна черга                           21.04.1988

210

 

 

 

 

 

 

300450

Бірюков

Віталій

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.32 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.04.1988
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211

 

 

 

 

 

 

301177

Салтан

Лариса

Іванівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.05.1988

212

 

 

 

 

 

 

300460

Омельченко

Володимир

Григорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.36 кв.м

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           17.05.1988

213

 

 

 

 

 

 

300423

Циганкова

Ніна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           19.05.1988

214

 

 

 

 

 

 

300466

Кріпак

Людмила

Станіславівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.06.1988
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215

 

 

 

 

 

 

300427

Андрюшина

Ольга

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 8.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.06.1988

216

 

 

 

 

 

 

300428

Татаринова

Галина

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** *

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.06.1988

217

 

 

 

 

 

 

300468

Стригачов

Віктор

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.06.1988

218

 

 

 

 

 

 

300474

Джемига

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Першочергова черга Загальна черга                           21.07.1988
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219

 

 

 

 

 

 

300475

Дульська

Людмила

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.07.1988

220

 

 

 

 

 

 

300444

Сільчук

Ольга

Михайлівна

                              **** рік

 

*** * **

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.08.1988

221

 

 

46

 

 

 

300961

Крейтор

Наталія

Леонідівна

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

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

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           18.08.1988

 

 

Першочергова черга                 12.03.1997

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

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

222

 

 

 

 

 

 

300420

Урлик

Алла

Аронівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.09.1988
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223

 

 

 

 

 

 

300492

Дегрик

Галина

Денисівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **-*,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.09.1988

224

 

 

 

 

 

 

301025

Поперека

Тетяна

Олексіївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 11.8 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.09.1988

225

 

 

 

 

 

 

300454

Григор"єва

Ольга

Олександровна

                              **** рік

 

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

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/13,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.94 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.1988

226

 

 

 

 

 

 

300455

Старицин

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 25.9 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.10.1988
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227

 

 

 

 

 

 

300461

Станкевич

Ніна

Леонідівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.10.1988

228

 

 

 

 

 

 

300496

Федоренко

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.11.1988

229

 

 

 

 

 

 

300462

Стороженко

Людмила

Федорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.11.1988

230

 

 

 

 

 

 

301116

Вовчук

Таміла

Василівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ***** м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.11.1988
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231

 

 

184

 

 

 

301348

Даниленко

Віра

Парфентіївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.11.1988

 

 

Першочергова черга                 10.02.2005

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

232

 

 

 

 

 

 

300498

Колодій

Алла

Іллівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 13.2 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Першочергова черга Загальна черга                           17.11.1988

233

 

 

 

 

 

 

300505

Самохіна

Алла

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

3 кімн.,  ж/пл. 36.38 кв.м

Окрема квартира

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.11.1988

234

 

 

 

 

 

 

300969

Яценко

Тетяна

Петрівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.12.1988
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235

 

 

 

 

 

 

301134

Утулова

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.1988

236

 

 

 

 

 

 

300508

Білозеров

Віктор

Виталійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** *

ж/пл. 21 кв.м

Договір наймання

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           15.12.1988

237

 

 

 

 

 

 

300514

Канцер

Тетяна

Михайлівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

***, *****

м. Кропивницький

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

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

2 кімн.,  ж/пл. 27.49 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.12.1988

238

 

 

 

 

 

 

300477

Власова

Ольга

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.38 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.01.1989
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239

 

 

 

 

 

 

300520

Кожухар

Катерина

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.01.1989

240

 

 

 

 

 

 

300527

Шевченко

Тамара

Сергіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.78 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.02.1989

241

 

 

 

 

 

 

300528

Чубаєв

Віктор

Альбертович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.02.1989

242

 

 

 

 

 

 

300483

Чорноліс

Марія

Костянтинівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           16.02.1989



62

1 2 3 4 5 6

243

 

 

 

 

 

 

301103

Ковалевич

Ірма

Павлівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.03.1989

244

 

 

 

 

 

 

300531

Першинова

Наталія

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.03.1989

245

 

 

 

 

 

 

300533

Тарапун

Сергій

Григорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ******,***** **/18,

*** ***

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.03.1989

246

 

 

 

 

 

 

400000

Недолужко

Людмила

Леонідівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.09 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.1989
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247

 

 

 

 

 

 

400000

Ходакова

Клавдія

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.04.1989

248

 

 

20

 

 

 

300942

Морова

Надія

Василівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

*** ***

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.04.1989

 

 

Першочергова черга                 26.02.1996

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

249

 

 

 

 

 

 

300503

Колесник

Людмила

Микитівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ********,***** **/91

2 кімн.,  ж/пл. 33 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           20.04.1989

250

 

 

 

 

 

 

300546

Палюх

Василь

Іванович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **/2

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           03.05.1989
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251

 

 

 

 

 

 

300544

Шевченко

Уляна

Семенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**-*

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           18.05.1989

252

 

 

2

 

 

 

300547

Полтавець

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

*********, ***, **********, ***, * м. Кропивницький

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

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           18.05.1989

 

 

Першочергова черга                 18.05.1989

********  * * *

253

 

 

 

 

 

 

300514

Сахарова

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*, *** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.05.1989

254

 

 

 

 

 

 

400163

Хомич

Дмитро

Сергійович

                              **** рік

 

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

**********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 23.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.1989
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255

 

 

 

 

 

 

300521

Гришманова

Альбіна

Валентинівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.1989

256

 

 

 

 

 

 

300522

Гупалова

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.7 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           16.06.1989

257

 

 

 

 

 

 

300551

Молнар

Жанна

Петрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

2 кімн.,  ж/пл. 31.45 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.06.1989

258

 

 

 

 

 

 

300552

Лебедєва

Раїса

Сергіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

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

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.06.1989
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259

 

 

 

 

 

 

301296

Маган

Микола

Степанович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1970 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.06.1989

260

 

 

 

 

 

 

300558

Щербакова

Таїса

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

*, *** *

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.07.1989

261

 

 

 

 

 

 

300528

Крива

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**, *** **

ж/пл. 33.02 кв.м

Окрема квартира

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.07.1989

262

 

 

 

 

 

 

300515

Петрук

Віктор

Вікторович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.07.1989
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263

 

 

 

 

 

 

300565

Токар

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.61 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.07.1989

264

 

 

 

 

 

 

300517

Бердник

Галина

Борисівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

**

ж/пл. 13.95 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.07.1989

265

 

 

 

 

 

 

300567

Дубок

Олена

Леонідівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

*

1 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Першочергова черга Загальна черга                           17.08.1989

266

 

 

 

 

 

 

300532

Каприця

Іван

Васильович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

**

 

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           17.08.1989
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267

 

 

 

 

 

 

300533

Бодашко

Віктор

Георгійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

ж/пл. 21.03 кв.м

Приватний будинок

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.1989

268

 

 

 

 

 

 

300569

Тараненко

Михайло

Георгійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

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

*** **

ж/пл. 22.1 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.1989

269

 

 

 

 

 

 

300570

Тараненко

Володимир

Георгійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** **

ж/пл. 22.1 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.1989

270

 

 

 

 

 

 

300573

Славинський

Василь

Павлович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

3 кімн.,  ж/пл. 33.43 кв.м

Договір наймання

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           17.08.1989
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271

 

 

 

 

 

 

300576

Білецький

Михайло

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

**, *** *

ж/пл. 33.1 кв.м

Окрема квартира

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.1989

272

 

 

 

 

 

 

300545

Вертинська

Валентина

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

ж/пл. 8.8 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Першочергова черга Загальна черга                           26.09.1989

273

 

 

3

 

 

 

300550

Шведюк

Тетяна

Борисівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

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

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

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

м. Кропивницький

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

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.09.1989

 

 

Першочергова черга                 26.09.1989

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

274

 

 

 

 

 

 

300551

Братуняк

Галина

Петрівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           05.10.1989
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275

 

 

 

 

 

 

300587

Решетнікова

Надія

Володимирівна

                              **** рік

 

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

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

*, ********

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

*****

м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.1989

276

 

 

 

 

 

 

300591

Овчарук

Олександр

Станіславович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.10.1989

277

 

 

 

 

 

 

300594

Зосимов

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.1989

278

 

 

 

 

 

 

300595

Мумига

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******

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

2 кімн.,  ж/пл. 18.58 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           17.10.1989
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279

 

 

 

 

 

 

300553

Картавенко

Вікторія

Олегівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ************,***** **-*

ж/пл. 34 кв.м

Договір наймання

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           19.10.1989

280

 

 

 

 

 

 

300596

Білан

Юрій

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 12.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.10.1989

281

 

 

 

 

 

 

400148

Пислиця

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

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

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

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

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

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.10.1989

282

 

 

 

 

 

 

300597

Тарсакова

Діна

Миколаївна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

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

м. Кропивницький

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

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.11.1989
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283

 

 

 

 

 

 

300560

Хріненко

Лариса

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

***-*, *** **

ж/пл. 27.73 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.11.1989

284

 

 

 

 

 

 

300601

Власова

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

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

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ** ** , ***, ***** м. Кропивницький

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

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

1 кімн.,  ж/пл. 11.58 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.11.1989

285

 

 

 

 

 

 

300963

Резник

Тетяна

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

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

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

м. Кропивницький

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

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.12.1989

286

 

 

 

 

 

 

300603

Стародуб

Валентина

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

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

ж/пл. 24.6 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.1989
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287

 

 

 

 

 

 

400455

Линець

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

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

 

Членів сім'ї: *

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

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

*****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 39.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.1989

288

 

 

 

 

 

 

300606

Погребняк

Надія

Іларіонівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 39.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 10 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.1989

289

 

 

 

 

 

 

300568

Дубенський

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

ж/пл. 52 кв.м

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.12.1989

290

 

 

 

 

 

 

300569

Таран

Анатолій

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **, *** **

 

Договір наймання

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.12.1989
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291

 

 

 

 

 

 

300609

Малова

Ольга

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

ж/пл. 17.74 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.1989

292

 

 

 

 

 

 

300612

Павленко

Володимир

Дмитрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****** ********,***** **,

***** *, *** **

ж/пл. 28.31 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.12.1989

293

 

 

 

 

 

 

301135

Перва

Раїса

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.01.1990

294

 

 

 

 

 

 

300575

Сотник

Людмила

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** *

1 кімн.

Комунальна квартира

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           18.01.1990
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295

 

 

 

 

 

 

300576

Крячко

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

***********,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.01.1990

296

 

 

 

 

 

 

300579

Бадеха

Лариса

Ярославівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** *

 

Договір наймання

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           30.01.1990

297

 

 

 

 

 

 

300619

Романюк

Тамара

Опанасівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.1990

298

 

 

 

 

 

 

300579

Козлова

Тетяна

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ************,***** *

1 кімн.

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           12.02.1990
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299

 

 

 

 

 

 

300581

Мішкой

Алуніка

Іванівна

                              **** рік

 

*****, *************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***********

****, *****, ******* ****, *****,

******* ****, ***, ***********

****, *****, *

м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.8 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.02.1990

300

 

 

 

 

 

 

300582

Шамін

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

**** ****** ********,*****

**

Гуртожиток

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.02.1990

301

 

 

 

 

 

 

300636

Костюк

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Першочергова черга Загальна черга                           15.02.1990

302

 

 

 

 

 

 

300637

Костенко

Світлана

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *******

********,***** */1, *** **

1 кімн.

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           15.02.1990



77

1 2 3 4 5 6

303

 

 

 

 

 

 

400000

Хименко

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.1990

304

 

 

 

 

 

 

300643

Змеул

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.4 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.1990

305

 

 

 

 

 

 

300585

Радченко

Юлія

Олександрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

*

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           15.03.1990

306

 

 

 

 

 

 

300587

Олійник

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.1990
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307

 

 

 

 

 

 

300643

Комова

Світлана

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 31.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1963 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           11.04.1990

308

 

 

 

 

 

 

300600

Савенко

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Приватний будинок

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.05.1990

309

 

 

 

 

 

 

300603

Балановський

Микола

Васильович

                              **** рік

 

******, ***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

ж/пл. 45.7 кв.м

Приватний будинок

Проживає 11 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.05.1990

310

 

 

 

 

 

 

300655

Тєртіца

Ганна

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

 

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           24.05.1990
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311

 

 

 

 

 

 

300605

Ложкіна

Людмила

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

 

Договір наймання

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           08.06.1990

312

 

 

 

 

 

 

300660

Кириченко

Людмила

Григорівна

                              **** рік

 

***** ********* ********

***

 

Членів сім'ї: *

*********, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.06.1990

313

 

 

 

 

 

 

300606

Міхєєнко

Валентина

Вікторівна

                              **** рік

 

******** ************,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Приватний будинок

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.06.1990

314

 

 

 

 

 

 

300607

Саламаха

Надія

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **************

****, *****, ************** ****,

******, ************* ****,

*******, ************* ****, ***,

************* ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 49.6 кв.м

Приватний будинок

Проживає 10 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.06.1990
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315

 

 

 

 

 

 

300661

Проценко

Ірина

Георгіївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **

2 кімн.

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           02.07.1990

316

 

 

 

 

 

 

300665

Дмитрієв

Василь

Євгенович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.07.1990

317

 

 

 

 

 

 

301757

Михайлюк

Юрій

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Першочергова черга Загальна черга                           02.07.1990

318

 

 

 

 

 

 

300608

Штанченко

Любов

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ************,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Приватний будинок

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.07.1990
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319

 

 

 

 

 

 

301750

Автамонова

Катерина

Борисівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** ***,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.07.1990

320

 

 

 

 

 

 

300612

Кузнєцова

Лідія

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ***, ***, *************

***, *******, ************** **,

*****, *********** **, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.08.1990

321

 

 

 

 

 

 

300670

Басиста

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

******* ********,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.08.1990

322

 

 

 

 

 

 

300672

Шлянін

Вадим

Іванович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **

ж/пл. 60 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           12.09.1990
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323

 

 

 

 

 

 

300619

Доценко

Вячеслав

Андрійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

***, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.26 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           12.09.1990

324

 

 

 

 

 

 

300673

Джеус

Світлана

Максимівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.09.1990

325

 

 

 

 

 

 

300988

Жердієва

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           26.09.1990

326

 

 

137

 

 

 

301258

Горшеньова

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

*************** ****, *****,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.11.1990

 

 

Першочергова черга                 26.12.2002

*********** ***** ** ** ****** ******



83

1 2 3 4 5 6

327

 

 

 

 

 

 

300681

Кроленко

Григорій

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ************,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           14.11.1990

328

 

 

 

 

 

 

300628

Асрієва

Елеонора

Рудольфівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****** ********, ******,

************ ******* *********,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.11.1990

329

 

 

 

 

 

 

300629

Броніч

Світлана

Вадимівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.11.1990

330

 

 

 

 

 

 

300629

Ноженко

Валентина

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **

ж/пл. 24.1 кв.м

Приватний будинок

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.11.1990
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331

 

 

 

 

 

 

300490

Круть

Раїса

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****,, *****, ***** м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 23.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.12.1990

332

 

 

 

 

 

 

300688

Третяк

Тетяна

Германівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ***********,***** *-*

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Приватний будинок

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.12.1990

333

 

 

 

 

 

 

300632

Павульська

Альона

Костянтинівна

                              **** рік

 

********** ******

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.12.1990

334

 

 

 

 

 

 

300638

Панічев

Володимир

Вікторович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 33 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 5 осіб

Першочергова черга Загальна черга                           02.01.1991
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335

 

 

 

 

 

 

300692

Шульга

Наталія

Павлівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 23.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.01.1991

336

 

 

 

 

 

 

300624

Коломієць

Віра

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ************,*****

**/63

ж/пл. 32.89 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.01.1991

337

 

 

 

 

 

 

300630

Гмиря

Олександра

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **/21,

*** *

ж/пл. 9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.02.1991

338

 

 

 

 

 

 

300643

Бамбуляк

Ілля

Васильович

                              **** рік

 

*************

********** **** *

*************** ****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 25.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1957 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.02.1991
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339

 

 

 

 

 

 

300697

Лук"яненко

Катерина

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 9.5 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.03.1991

340

 

 

 

 

 

 

300701

Нагорна

Ніна

Борисівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           20.03.1991

341

 

 

 

 

 

 

300646

Палимонов

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Приватний будинок

Проживає 8 осіб

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           10.04.1991

342

 

 

4

 

 

 

300707

Боришполь

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.3 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.1991

 

 

Першочергова черга                 16.04.1991

********  * * *
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343

 

 

 

 

 

 

300708

Васильєва

Ніна

Борисівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.3 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.04.1991

344

 

 

 

 

 

 

300709

Фролєнок

В"ячеслав

Валентинович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ******,***** **, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.9 кв.м

Окрема квартира

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.1991

345

 

 

 

 

 

 

300636

Рудик

Євген

Володимирович

                              **** рік

 

****** ******* * *,

******** ***** ** ***

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 35.5 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Першочергова черга Загальна черга                           21.05.1991

346

 

 

 

 

 

 

300650

Кияниця

Маргарита

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 35.5 кв.м

Приватний будинок

Проживає 2 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           21.05.1991
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347

 

 

 

 

 

 

300656

Костенко

Наталя

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.05.1991

348

 

 

 

 

 

 

300712

Ревва

Олександр

Михайлович

                              **** рік

 

** ********************,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.06.1991

349

 

 

 

 

 

 

301190

Червона

Лариса

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *************,*****

***, *** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.06.1991

350

 

 

 

 

 

 

300713

Юмшанова

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.07.1991
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351

 

 

 

 

 

 

300649

Матвієнко

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** **/1

ж/пл. 10 кв.м

Договір наймання

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           10.07.1991

352

 

 

 

 

 

 

300714

Михайлова

Раїса

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **** *********,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.07.1991

353

 

 

 

 

 

 

300664

Синько

Катерина

Василівна

                              **** рік

 

************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           10.07.1991

354

 

 

 

 

 

 

300998

Дебела

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.24 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.08.1991
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355

 

 

 

 

 

 

300666

Чернега

Євдокія

Семенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.6 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           07.08.1991

356

 

 

 

 

 

 

300667

Богза

Дмитро

Гордійович

                              **** рік

 

***, ************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.08.1991

357

 

 

 

 

 

 

300669

Шостак

Вікторія

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           18.09.1991

358

 

 

81

 

 

 

300669

Медведська

Оксана

Дмитрівна

                              **** рік

 

****** ******* *******,

******* *********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.7 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           24.09.1991

 

 

Першочергова черга                 07.04.1999

*******  ****
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359

 

 

530

 

 

 

400175

Тяжельникова

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ** ** , *****,

*************** ** ** , ******,

**************** ** ** , ***,

**************** ** ** , *******,

**************** ** ** , ***,

*************** ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.09.1991

 

 

Першочергова черга                 11.12.2015

******* ******* ***

360

 

 

 

 

 

 

300737

Петрова

Валентина

Сергіївна

                              **** рік

 

*** * **, ******** 

**********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ************

****, *****, *********** ****,

****, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.11.1991

361

 

 

731

 

 

 

400874

Петров

Євген

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.77 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.11.1991

 

 

Першочергова черга                 11.01.2018

******* ******* ***

362

 

 

 

 

 

 

300719

Чмихун

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ********,***** **

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.11.1991
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363

 

 

 

 

 

 

300722

Лісовенко

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ************,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.1991

364

 

 

 

 

 

 

300726

Гур"янова

Ольга

Валеріївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

**/9

1 кімн.,  ж/пл. 14.2 кв.м

Приватний будинок

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.1991

365

 

 

810

 

 

 

301094

Панкова

Людмила

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ****, ***********

****, *****, *****************

****, ****, *********** ****,

*****, ************* ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 6 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.01.1992

 

 

Першочергова черга                 15.05.2019

******* ******* ***

366

 

 

 

 

 

 

300666

Савченко

Олена

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           23.01.1992
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367

 

 

 

 

 

 

300682

Масенко

Олена

Антонівна

                              **** рік

 

******************

*********, ************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**

 

Приватний будинок

Частково впорядкований

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.01.1992

368

 

 

 

 

 

 

300738

Андріяшевська

Віра

Семенівна

                              **** рік

 

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **-*,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           13.03.1992

369

 

 

 

 

 

 

301205

Бородата

Ольга

Юріївна

                              **** рік

 

************** *******

*******, ************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

***** ***** ****,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 13.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.03.1992

370

 

 

 

 

 

 

300686

Чепеленко

Зоя

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ***,***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 22.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.04.1992
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371

 

 

 

 

 

 

300694

Кирпа

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ****, ***** м. Кропивницький

**** ********

*************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.04.1992

372

 

 

 

 

 

 

300740

Скіба

Людмила

Михайлівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.04.1992

373

 

 

 

 

 

 

301421

Журавель

Наталія

Федорівна

                              **** рік

 

** *** * *, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.06.1992

374

 

 

 

 

 

 

300751

Кудрявцева

Світлана

Олексиївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

1 кімн.

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 1 особа

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           12.08.1992



95

1 2 3 4 5 6

375

 

 

 

 

 

 

300749

Коломієць

Альбіна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.09.1992

376

 

 

 

 

 

 

300704

Кондратенко

Лариса

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.09.1992

377

 

 

 

 

 

 

300750

Мельниченко

Тетяна

Володімирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****

***************,***** **

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           09.09.1992

378

 

 

 

 

 

 

300753

Руснак

Анжела

Федорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.09.1992
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379

 

 

 

 

 

 

300755

Бєлицька

Лілія

Леонідівна

                              **** рік

 

******* **********

********** *

*************** *******,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.09.1992

380

 

 

 

 

 

 

300757

Димура

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*

 

Договір наймання

Невпорядкований

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           23.09.1992

381

 

 

 

 

 

 

300758

Магасевич

Оксана

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **/16,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.10.1992

382

 

 

560

 

 

 

300760

Семенко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ****,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 40.2 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1957 р.

Житло не відповідає

санітарно-технічним

нормам

Загальна черга                           04.11.1992

 

 

Першочергова черга                 04.02.2016

******* ******* ***
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383

 

 

 

 

 

 

300710

Джевага

Фросина

Захарівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ************,***** **

ж/пл. 9 кв.м

Договір наймання

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           09.11.1992

384

 

 

 

 

 

 

300698

Насосов

Анатолій

Леонідович

                              **** рік

 

**********

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **/27,

*** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.11.1992

385

 

 

 

 

 

 

401034

Полякова

Наталія

Євгенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.11.1992

386

 

 

 

 

 

 

300701

Дремлюга

Людмила

Гиргорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.12.1992
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387

 

 

 

 

 

 

300763

Чубатюк

Валерій

Васильович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 31.26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.12.1992

388

 

 

 

 

 

 

300718

Литвинова

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

ж/пл. 14 кв.м

Комунальна квартира

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           16.12.1992

389

 

 

 

 

 

 

300765

Врублєвський

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 14.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.12.1992

390

 

 

 

 

 

 

300719

Литвиненко

Наталя

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.12.1992
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391

 

 

 

 

 

 

300705

Токманенко

Ольга

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.94 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.12.1992

392

 

 

 

 

 

 

300768

Дрінь

Василь

Тихонович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           16.12.1992

393

 

 

 

 

 

 

301049

Вєрьовкіна

Любов

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** **********

*******,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.12.1992

394

 

 

 

 

 

 

301062

Трофімов

Олексій

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ****,

*************** ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

***** *******

********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1962 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.01.1993
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395

 

 

228

 

 

 

301581

Нароженко

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.01.1993

 

 

Першочергова черга                 21.07.2006

*******  ****

396

 

 

 

 

 

 

300726

Коваленко

Ніна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 8 кв.м

Інше

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.02.1993

397

 

 

 

 

 

 

400000

Кузнецова

Марія

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.02.1993

398

 

 

 

 

 

 

300774

Паріпа

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

*********************

****** *********

********* ************

************** ******,

******* * ******* *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** **********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.5 кв.м

Приватний будинок

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.02.1993
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399

 

 

 

 

 

 

300728

Колесникова

Надія

Тимофіївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.15 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.02.1993

400

 

 

 

 

 

 

300775

Качанов

Микола

Юрійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.02.1993

401

 

 

 

 

 

 

300776

Шаповалова

Тетяна

Андріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.02.1993

402

 

 

 

 

 

 

300777

Єгоркіна

Галина

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           19.02.1993
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403

 

 

 

 

 

 

300778

Ткаченко

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.02.1993

404

 

 

 

 

 

 

300729

Неклега

Марина

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **/28,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.03.1993

405

 

 

 

 

 

 

300782

Самолюк

Галина

Леонідівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.03.1993

406

 

 

 

 

 

 

300732

Рибальченко

Сергій

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ************

****, ******, ****************

****, ***, **************** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 27.84 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.1993
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407

 

 

 

 

 

 

300783

Коваленко

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******,

************** ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.26 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.04.1993

408

 

 

 

 

 

 

300734

Літовцева

Любов

Дмитрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******

**********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 18.34 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           28.04.1993

409

 

 

5

 

 

 

300737

Конечний

Олександр

Євгенович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *****

************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 38 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           28.04.1993

 

 

Першочергова черга                 28.04.1993

******** ************ *************

410

 

 

 

 

 

 

300739

Донченко

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 20.8 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 5 осіб

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           06.05.1993
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411

 

 

 

 

 

 

300786

Дуля

Олексій

Григорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *******,***** **

 

Приватний будинок

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           26.05.1993

412

 

 

 

 

 

 

300787

Пастернак

Йосип

Федорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ******,***** **/18,

*** **

5 кімн.,  ж/пл. 64.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 12 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.05.1993

413

 

 

 

 

 

 

300728

Списевцев

Микола

Павлович

                              **** рік

 

******** ***

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************,***** **

ж/пл. 35.13 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.05.1993

414

 

 

 

 

 

 

300743

Скворцова

Ольга

Григорівна

                              **** рік

 

********* ***** **,

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.06.1993
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415

 

 

 

 

 

 

300746

Мумига

Валентина

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.7 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.07.1993

416

 

 

 

 

 

 

300792

Літовка

Валерій

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

*****

******************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.07.1993

417

 

 

6

 

 

 

300794

Сушко

Ольга

Олексіївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *****, ********** ****,

******, ********** ****, ***,

********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.74 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.07.1993

 

 

Першочергова черга                 12.07.1993

*********** ***** ** ** ****** ******

418

 

 

 

 

 

 

301054

Хлюстова

Наталія

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, ***, ************* ****,

****, *****

Кропивницький, місто

**** ********* ******,*****

*/93

3 кімн.,  ж/пл. 42.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           11.08.1993
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419

 

 

 

 

 

 

300795

Костенко

Тетяна

Леонідівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.08.1993

420

 

 

 

 

 

 

300796

Дубоносов

Валерій

Олегович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.08.1993

421

 

 

 

 

 

 

300738

Масло

Людмила

Яківна

                              **** рік

 

*******, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *-*,

*** **

ж/пл. 43.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.09.1993

422

 

 

 

 

 

 

300754

Купреєва

Галина

Вікторівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ****, ************ ****,

***, ************* ****, *****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.32 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.1993



107

1 2 3 4 5 6

423

 

 

 

 

 

 

300945

Клімова

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.1993

424

 

 

 

 

 

 

400000

Джуренко 

Ольга 

Климівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.09.1993

425

 

 

 

 

 

 

301295

Медведєва

Людмила

Павлівна

                              **** рік

 

*** ************ ****

******, ******* *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.10.1993

426

 

 

 

 

 

 

300755

Саржовська

Ірина

Яківна

                              **** рік

 

******** ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***********

********,***** ***

ж/пл. 25.58 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.10.1993
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427

 

 

 

 

 

 

300802

Медяник

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.95 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.10.1993

428

 

 

 

 

 

 

300806

Тарутіна

Ірина

Євгенівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.53 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 7 осіб

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           10.11.1993

429

 

 

 

 

 

 

300807

Матвєєва

Ольга

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Част. приватного будинку

Ветхий будинок

Проживає 1 особа

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           24.11.1993

430

 

 

 

 

 

 

300757

Ярова

Надія

Василівна

                              **** рік

 

******* **********

**********, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 34.79 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 2 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           08.12.1993
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431

 

 

 

 

 

 

300744

Гребенюк

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** */39,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 26.15 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.12.1993

432

 

 

 

 

 

 

300812

Матвійчук

Людмила

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.12.1993

433

 

 

 

 

 

 

300759

Саржевська

Лілія

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 25.58 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.12.1993

434

 

 

 

 

 

 

300814

Щелко

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

***, ********** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.12.1993
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435

 

 

 

 

 

 

300763

Анапенко

Валентина

Євтихівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 26.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           22.12.1993

436

 

 

 

 

 

 

300764

Коваленко

Лідія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** * *, **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.12.1993

437

 

 

7

 

 

 

300816

Ковенько

Лілія

Леонідівна

                              **** рік

 

***********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 25.57 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.01.1994

 

 

Першочергова черга                 21.01.1994

******** ************ *************

438

 

 

 

 

 

 

300817

Яковенко

Лілія

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.88 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.01.1994
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439

 

 

 

 

 

 

300820

Кодема

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

*********,***** **-*, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 35.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.02.1994

440

 

 

 

 

 

 

300821

Чурілова

Діна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************* ****, ******,

************ ****, ***,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.1994

441

 

 

 

 

 

 

300822

Вінник

Галина

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           28.02.1994

442

 

 

 

 

 

 

300823

Бебік

Людмила

Іллівна

                              **** рік

 

****** * ***, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.03.1994
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443

 

 

 

 

 

 

300824

Дьяченко

Наталія

Петрівна

                              **** рік

 

********** ***********

******* *********

*********** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.03.1994

444

 

 

 

 

 

 

300770

Кузнецова

Наталія

Андрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.9 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.1994

445

 

 

 

 

 

 

300772

Каламурза

Лариса

Борисівна

                              **** рік

 

** ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.75 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.1994

446

 

 

 

 

 

 

300829

Любченко

Оксана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.03.1994
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447

 

 

293

 

 

 

300831

Манжелеева

Вікторія

Вячеславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.03.1994

 

 

Першочергова черга                 17.10.2008

*******  ****

448

 

 

 

 

 

 

300834

Маслюков

Валерій

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.04.1994

449

 

 

 

 

 

 

300835

Мороз

Вікторія

Андріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.1994

450

 

 

 

 

 

 

300836

Каххарова

Ірина

Василівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.1994
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451

 

 

 

 

 

 

300839

Деревецький

Сергій

Михайлович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 20.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.1994

452

 

 

 

 

 

 

300840

Гостренко

Лариса

Василівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** **/2

3 кімн.,  ж/пл. 37.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.1994

453

 

 

 

 

 

 

400349

Потапенко

Ніна

Миколаївна

                              **** рік

 

******* ***** *******,

*************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, **************

****, *******, **************

****, *****, *************, ***,

*****

Кропивницький, місто

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           27.04.1994

454

 

 

 

 

 

 

300775

Макаренко

Ганна

Вікторівна

                              **** рік

 

***************

********

***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/6, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.04.1994
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455

 

 

 

 

 

 

300762

Мисаєва

Світлана

Геннадіївна

                              **** рік

 

** **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           27.04.1994

456

 

 

 

 

 

 

300766

Короп

Віра

Євгенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** *******,***** *

4 кімн.,  ж/пл. 44.7 кв.м

Приватний будинок

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1967 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           27.04.1994

457

 

 

643

 

 

 

400764

Вічко

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* ** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.04.1994

 

 

Першочергова черга                 16.11.2016

******* ******* ***

458

 

 

 

 

 

 

300842

Дмитрієв

Микола

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 9.8 кв.м

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           04.05.1994
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459

 

 

 

 

 

 

300843

Липкан

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 11.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.05.1994

460

 

 

 

 

 

 

300845

Федась

Надія

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ***********

****, *****, *********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,*****

**/13, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.05.1994

461

 

 

 

 

 

 

300800

Лиходід

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 32.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.05.1994

462

 

 

 

 

 

 

300847

Янко

Людмила

Іванівна

                              **** рік

 

****** * ***, ********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.06.1994
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463

 

 

 

 

 

 

300787

Марущак

Михайло

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 20.18 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           08.06.1994

464

 

 

 

 

 

 

300788

Пухальська

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ************

***,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.06.1994

465

 

 

 

 

 

 

300791

Долбня

Валерій

Іванович

                              **** рік

 

*****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** **

 

Договір наймання

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           08.06.1994

466

 

 

 

 

 

 

300850

Голуб

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 33 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.06.1994
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467

 

 

8

 

 

 

300852

Коваленко

Лідія

Матвіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 22.6 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           13.07.1994

 

 

Першочергова черга                 13.07.1994

******* ***** ** *****

468

 

 

 

 

 

 

100053

Назаренко

Зінаїда

Андріївна

                              **** рік

 

*********

**************

*************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **/23

2 кімн.,  ж/пл. 15.86 кв.м

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 1 особа

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           28.07.1994

469

 

 

 

 

 

 

300795

Баранцева

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

*************, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 33.54 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           28.07.1994

470

 

 

 

 

 

 

300856

Іванченко

Надія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** *************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.08.1994
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471

 

 

 

 

 

 

300797

Туменко

Любов

Олександрівна

                              **** рік

 

******* **************

***********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** **/38,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.74 кв.м

Приватний будинок

Проживає 2 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           04.08.1994

472

 

 

 

 

 

 

300857

Возник

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** **********,***** **,

*** *

4 кімн.,  ж/пл. 37.09 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.08.1994

473

 

 

 

 

 

 

300799

Резнік

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, * м. Кропивницький

**** **************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

 

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           14.09.1994

474

 

 

9

 

 

 

300863

Аршинова

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

**********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.09.1994

 

 

Першочергова черга                 15.09.1994

******** ************ *************



120

1 2 3 4 5 6

475

 

 

 

 

 

 

300870

Пашкевич

Наталія

Федорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*/163, *** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.10.1994

476

 

 

 

 

 

 

300802

Корнєва

Наталя

Яківна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.10.1994

477

 

 

 

 

 

 

300803

Дощенко

Василь

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           14.10.1994

478

 

 

 

 

 

 

300807

Познякова

Оксана

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, **************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

4 кімн.,  ж/пл. 54 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           14.10.1994
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300794

Мальнов

Сергій

Валерійович

                              **** рік

 

*********, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           11.11.1994

 

 

Першочергова черга                 11.11.1994

*********************

480

 

 

 

 

 

 

300797

Рябченко

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.11.1994

481

 

 

 

 

 

 

300871

Муравіцька

Раїса

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.11.1994

482

 

 

12

 

 

 

301170

Суслова

Алла

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.11.1994

 

 

Першочергова черга                 15.11.1994

*********************
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483

 

 

 

 

 

 

300873

Полтавська

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.12.1994

484

 

 

 

 

 

 

400000

Ротт

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** *** ***** *****,

*********** 

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.01.1995

485

 

 

13

 

 

 

400900

Матвієнко

Віктор

Олександрович

                              **** рік

 

********* ***

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.02.1995

 

 

Першочергова черга                 14.02.1995

********* ******* *********

486

 

 

 

 

 

 

300815

Базилюк

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************ ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.1995
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487

 

 

 

 

 

 

300816

Лісовська

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.33 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.1995

488

 

 

 

 

 

 

300876

Мосієнко

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.03.1995

489

 

 

 

 

 

 

400436

Гордуз

Валентина

Олексіївна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.1995

490

 

 

 

 

 

 

400437

Гордуз

Роман

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.1995
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491

 

 

 

 

 

 

300882

Пустовалов

Микола

Анатолийович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***,

**************** ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.03.1995

492

 

 

 

 

 

 

300823

Шило

Тетяна

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.03.1995

493

 

 

14

 

13

 

55046

Гордуз

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.04.1995

 

 

Першочергова черга                 13.04.1995

*********************

Позачергова черга                     15.06.2015

***** * ************ ********* *****

494

 

 

 

 

 

 

300885

Тімощенко

Людмила

Яківна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.04.1995
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495

 

 

 

 

 

 

300886

Потєєв

Микола

Андрійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **-*, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.04.1995

496

 

 

 

 

 

 

300887

Сохацька

Лариса

Федорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.04.1995

497

 

 

16

 

 

 

300826

Морозова

Галина

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 30.2 кв.м

Приватний будинок

Проживає 1 особа

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           12.05.1995

 

 

Першочергова черга                 12.05.1995

****** ******* ** ********

************ *******

498

 

 

17

 

 

 

300811

Джурілюк

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.1 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.05.1995

 

 

Першочергова черга                 12.05.1995

*********************
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499

 

 

 

 

 

 

300831

Швець

Юрій

Миколайович

                              **** рік

 

*** *****************,

*****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

***** ******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           15.06.1995

500

 

 

 

 

 

 

300891

Адамова

Жанна

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 10 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           15.06.1995

501

 

 

 

 

 

 

300894

Афанасьєв

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/2

2 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Приватний будинок

Проживає 8 осіб

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           15.06.1995

502

 

 

 

 

 

 

300899

Василенко

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.07.1995
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503

 

 

 

 

 

 

300837

Щикот

Юлія

Валеріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.6 кв.м

 

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.09.1995

504

 

 

 

 

 

 

300835

Безай

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/41,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.6 кв.м

Комунальна квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           07.09.1995

505

 

 

 

 

 

 

300836

Голинська

Анастасія

Ілларіонівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

***** **********

*******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.09.1995

506

 

 

 

 

 

 

300904

Мішуровська

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 34.5 кв.м

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           07.09.1995
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507

 

 

 

 

 

 

300906

Кухарев

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

******* ************

*******, *********

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.52 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.09.1995

508

 

 

18

 

 

 

300822

Демешко

Віктор

Павлович

                              **** рік

 

***********************

******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****, ************

****, ******, ************ ****,

***, ************ ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           26.09.1995

 

 

Першочергова черга                 26.09.1995

*********************

509

 

 

 

 

 

 

300907

Величко

Світлана

Юріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.1995

510

 

 

 

 

 

 

300840

Чернега

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

*** ****** ***,

**************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.3 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.1995
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511

 

 

19

 

 

 

300908

Чудакова

Любов

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           14.11.1995

 

 

Першочергова черга                 14.11.1995

*******  ***

512

 

 

 

 

 

 

300841

Балакан

Надія

Григорівна

                              **** рік

 

****** ******* **,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.61 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.11.1995

513

 

 

 

 

50

 

530046

Сільвестрова

Світлана

Костянтинівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.42 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           18.12.1995

 

 

Позачергова черга                     18.12.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

514

 

 

 

 

 

 

300909

Захарченко

Надія

Дмитрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           27.12.1995



130

1 2 3 4 5 6

515

 

 

370

 

 

 

300843

Костюченко

Наталя

Миколаївна

                              **** рік

 

****** **

*****************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 22.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.12.1995

 

 

Першочергова черга                 13.01.2012

******** ************ *************

516

 

 

 

 

 

 

300910

Стретович

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 44.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           27.12.1995

517

 

 

 

 

 

 

300844

Петров

Іван

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.12.1995

518

 

 

 

 

 

 

300911

Головко

Любов

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.12.1995
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519

 

 

 

 

 

 

300847

Таран

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 28.7 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           27.12.1995

520

 

 

 

 

 

 

400000

Шаповал

Марина 

Левківна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.02.1996

521

 

 

 

 

 

 

300832

Калашнікова

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **/2,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.02.1996

522

 

 

 

 

 

 

300835

Неумивако

Ірина

Миколавна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/10,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 56.9 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           07.02.1996
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523

 

 

 

 

 

 

301063

Ковальова

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

****** *********** * *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** *********,***** */25

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Договір наймання

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.02.1996

524

 

 

 

 

 

 

300839

Швець

Юрій

Андрійович

                              **** рік

 

*** ***************,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **/27

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.02.1996

525

 

 

 

 

 

 

300840

Кримська

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.02.1996

526

 

 

 

 

 

 

300620

Неділько

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           21.02.1996
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527

 

 

 

 

 

 

300841

Крикуненко

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ******

***********

**********************

******

**********************

*********** ***********

******, ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, *******,

********* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.02.1996

528

 

 

21

 

 

 

300913

Черненко

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           29.02.1996

 

 

Першочергова черга                 29.02.1996

******* ***** ** *****

529

 

 

 

 

 

 

300915

Гордійчук

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

*** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.02.1996

530

 

 

 

 

 

 

300916

Балик

Валентина

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 34.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.02.1996
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531

 

 

22

 

 

 

300917

Целуйко

Григорій

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 37.01 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           29.02.1996

 

 

Першочергова черга                 29.02.1996

*******  ***

532

 

 

23

 

 

 

300918

Шишканов

Станіслав

Олексійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.02.1996

 

 

Першочергова черга                 29.02.1996

*********************

533

 

 

24

 

 

 

300919

Павліченко

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.02.1996

 

 

Першочергова черга                 29.02.1996

********  * * *

534

 

 

 

 

 

 

300845

Болсун

Віталій

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.5 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.03.1996
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535

 

 

 

 

 

 

300846

Юрченко

Алла

Василівна

                              **** рік

 

****** *******

*********, ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.03.1996

536

 

 

 

 

 

 

300847

Образок

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.03.1996

537

 

 

25

 

 

 

300922

Кишлян

Ніна

Микитівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **

5 кімн.,  ж/пл. 31.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.1996

 

 

Першочергова черга                 27.03.1996

*******  ***

538

 

 

 

 

 

 

300923

Карпук

Ірина

Михайлівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.1996



136
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539

 

 

 

 

 

 

300848

Козаченко

Ганна

Петрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** ********,***** *

ж/пл. 18.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.03.1996

540

 

 

 

 

 

 

300849

Хуснуліна

Рузалля

Зуферівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.04.1996

541

 

 

26

 

 

 

300850

Петровська

Ольга

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

**************** ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.82 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.1996

 

 

Першочергова черга                 10.04.1996

*********** ***** ** ** ****** ******

542

 

 

 

 

 

 

300853

Коваленко

Василь

Іванович

                              **** рік

 

*** * *, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *****,***** *-*

3 кімн.,  ж/пл. 29.82 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.05.1996
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543

 

 

 

 

 

 

300925

Поліщук

Валерій

Іванович

                              **** рік

 

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.06.1996

544

 

 

27

 

 

 

400956

Макаренко

Володимир

Петрович

                              **** рік

 

********* ****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1960 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.1996

 

 

Першочергова черга                 06.06.1996

********* ******* *********

545

 

 

 

 

 

 

301823

Сень

Володимир

Євгенійович

                              **** рік

 

************** *******,

******* *********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ********* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.1996

546

 

 

 

 

 

 

300926

Парусимова

Оксана

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.1996
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547

 

 

 

 

 

 

300927

Абрамова

Жанна

Василівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.06.1996

548

 

 

 

 

 

 

300928

Кириченко

Тетяна

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ***, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.1996

549

 

 

 

 

 

 

400000

Волков

Михайло

Юрійович

                              **** рік

 

********************

******** ***** *****,

******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.07.1996

550

 

 

 

 

 

 

300854

Гуменюк

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

******* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.07.1996
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551

 

 

 

 

 

 

301279

Бізяєв

Антон

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 13.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.07.1996

552

 

 

 

 

 

 

300930

Устиловський

Геннадій

Михайлович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.65 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           24.07.1996

553

 

 

 

 

 

 

300856

Челядінов

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.7 кв.м

Договір наймання

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           24.07.1996

554

 

 

 

 

 

 

300857

Ткаченко

Світлана

Григорівна

                              **** рік

 

*************** *******

*******************

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.65 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.08.1996
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555

 

 

28

 

 

 

300931

Ламбант

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *****, ************ ****,

***, ************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.08.1996

 

 

Першочергова черга                 14.08.1996

*********** ***** ** ** ****** ******

556

 

 

 

 

 

 

300932

Розіченко

Оксана

Іванівна

                              **** рік

 

******* **********

********** *

*************** ****,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

********* **** **********, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ****

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.08.1996

557

 

 

 

 

 

 

300933

Лісовець

Надія

Петрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.08.1996

558

 

 

 

 

 

 

300933

Лісовець

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

*** ******,

**************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 32.85 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.08.1996
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559

 

 

29

 

 

 

300858

Іванченко

Василь

Васильович

                              **** рік

 

*********** *****

*************, *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/10,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 5 осіб

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           29.08.1996

 

 

Першочергова черга                 29.08.1996

*********** ***** ** ** ****** ******

560

 

 

30

 

 

 

300859

Іванченко

Ігор

Васильович

                              **** рік

 

******** ************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/10,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.48 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           29.08.1996

 

 

Першочергова черга                 29.08.1996

*********************

561

 

 

 

 

 

 

400000

Оцел 

Ольга

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           06.09.1996

562

 

 

31

 

 

 

300862

Лапіцький

Михайло

Володимирович

                              **** рік

 

******* ***********

**************, ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 2 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           20.09.1996

 

 

Першочергова черга                 20.09.1996

*********************
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563

 

 

 

 

 

 

300863

Жабчик

Катерина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, *********** ****,

******, *********** ****, ****

********, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.09.1996

564

 

 

 

 

 

 

300865

Попруженко

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** ***

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           10.10.1996

565

 

 

 

 

 

 

301845

Іванченко

Альбіна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.11.1996

566

 

 

 

 

 

 

300867

Мановцева

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.39 кв.м

Част. приватного будинку

Ветхий будинок

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           27.11.1996
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567

 

 

 

 

 

 

300868

Руденко

Віра

Миколаївна

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.78 кв.м

 

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           28.11.1996

568

 

 

32

 

 

 

300869

Шаповалов

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, *******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 13.22 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.11.1996

 

 

Першочергова черга                 28.11.1996

*********************

569

 

 

33

 

 

 

300870

Маглована

Ліля

Валентинівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

*************** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *****,*****

**/51, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           29.11.1996

 

 

Першочергова черга                 29.11.1996

*********** ***** ** ** ****** ******

570

 

 

34

 

 

 

300938

Гюльмагомедов

Олександр

Нурмагомедович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

************* ****, ***,

******************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           01.12.1996

 

 

Першочергова черга                 01.12.1996

*********************
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571

 

 

 

 

 

 

300947

Калініченко

Віктор

Митрофанович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

**************** ****, *******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.12.1996

572

 

 

 

 

 

 

300871

Прохорова

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 6 кв.м

 

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.12.1996

573

 

 

38

 

 

 

300944

Чупріна

Лідія

Олекссіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *****, ********** ****,

****, ********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.34 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.12.1996

 

 

Першочергова черга                 25.12.1996

****** ******* ** ********

************ *******

574

 

 

35

 

 

 

300945

Бойко

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ****, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **** ********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.12.1996

 

 

Першочергова черга                 23.12.1996

*********************
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575

 

 

36

 

 

 

300946

Бойко

Любов

Семенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *******, ********** ***,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 20.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.12.1996

 

 

Першочергова черга                 25.12.1996

******** ************ *************

576

 

 

 

 

 

 

300872

Кузьменко

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.12.1996

577

 

 

39

 

 

 

300873

Осипова

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

** ***********,

*************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ************,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 44.4 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.01.1997

 

 

Першочергова черга                 09.01.1997

*********** ***** ** ** ****** ******

578

 

 

40

 

 

 

300949

Болвіна-Телевна

Галина

Арсентіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, ********, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.01.1997

 

 

Першочергова черга                 14.01.1997

******* ***** * *****
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579

 

 

 

 

 

 

300951

Молодило-Візір

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, ************* ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.01.1997

580

 

 

41

 

 

 

300875

Павлова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 42.36 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Житло не відповідає

санітарно-технічним

нормам

Загальна черга                           03.02.1997

 

 

Першочергова черга                 03.02.1997

****** ******* ** ********

************ *******

581

 

 

 

 

 

 

300955

Бабійчук

Лариса

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1959 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.02.1997

582

 

 

42

 

 

 

300956

Андрюшин

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ***, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.82 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.02.1997

 

 

Першочергова черга                 17.02.1997

****** ******* ** ********

************ *******
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583

 

 

43

 

 

 

300957

Андрюшин

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

** ***********, ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, * м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.82 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.02.1997

 

 

Першочергова черга                 17.02.1997

****** ******* ** ********

************ *******

584

 

 

44

 

 

 

300958

Падурець

Андрій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.75 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.02.1997

 

 

Першочергова черга                 19.02.1997

*********************

585

 

 

45

 

 

 

300900

Рудяченко

Валерій

Леонідович

                              **** рік

 

*********, **** *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.02.1997

 

 

Першочергова черга                 27.02.1997

*********************

586

 

 

 

 

 

 

300901

Боса

Надія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.03.1997
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587

 

 

 

 

 

 

300902

Жабокрицький

Микола

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           05.03.1997

588

 

 

 

 

 

 

300903

Радіонова

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

***** *******

***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.03.1997

589

 

 

 

 

 

 

300905

Жукова

Тетяна

В"ячеславівна

                              **** рік

 

******** *****

***********, **********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.04.1997

590

 

 

 

 

 

 

300906

Дутка

Іван

Анастасійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*****, ********** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.04.1997
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591

 

 

 

 

 

 

400000

Куроп"ятник

Лариса

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           22.05.1997

592

 

 

 

 

 

 

400000

Вакулінська

Валентина

Григорівна

                              **** рік

 

*** ********* ***** ,

*************

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

**************** ****, ******,

********** ****, ******,

************ **, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.05.1997

593

 

 

 

 

 

 

300908

Кострига

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

****** *******

*********, ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5, *** **

ж/пл. 20.4 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.06.1997

594

 

 

47

 

 

 

300974

Драгой

Світлана

Вікторівна

                              **** рік

 

******* * **, *********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, ***********

****, *****, *********** ****,

*******, *********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 22.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1962 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.07.1997

 

 

Першочергова черга                 09.07.1997

*********** ***** ** ** ****** ******
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595

 

 

 

 

 

 

300977

Пантєлєєва

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** *************** ***

**

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.07.1997

596

 

 

 

 

 

 

300979

Галушко

Сергій

Іванович

                              **** рік

 

*** ******* *********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.07.1997

597

 

 

48

 

 

 

300909

Гусак

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

*********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.8 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1973 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           05.08.1997

 

 

Першочергова черга                 05.08.1997

********  * * *

598

 

 

 

 

 

 

301681

Круговий

Сергій

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *

4 кімн.,  ж/пл. 48.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.1997
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599

 

 

49

 

 

 

300983

Зайцева

Галина

Миколаївна

                              **** рік

 

***********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** ***,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.09.1997

 

 

Першочергова черга                 10.09.1997

******* ***** ** *****

600

 

 

50

 

 

 

300911

Цикалова

Оксана

Андріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 38.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           01.10.1997

 

 

Першочергова черга                 01.10.1997

****** ******* ** ********

************ *******

601

 

 

51

 

 

 

300985

Рябчун

Ганна

Олександрівна

                              **** рік

 

** ******* ** ******

*******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.10.1997

 

 

Першочергова черга                 08.10.1997

***** *** ********** *********

602

 

 

 

 

 

 

300912

Яковлев

Ігор

Веніамінович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** ***,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.6 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1961 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.10.1997
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603

 

 

 

 

 

 

300913

Погребняк

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.10.1997

604

 

 

52

 

 

 

300986

Іващенко

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.10.1997

 

 

Першочергова черга                 23.10.1997

***** *** ********** *********

605

 

 

53

 

 

 

300915

Люненко

Семен

Гордійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

 

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає в місті з 1972 р.

Житло не відповідає

санітарно-технічним

нормам

Загальна черга                           30.10.1997

 

 

Першочергова черга                 30.10.1997

******* ***** ** *****

606

 

 

 

 

 

 

300989

Зєлінський

Ігор

Дмитрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 12.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.11.1997



153

1 2 3 4 5 6

607

 

 

 

 

 

 

300916

Філіпова

Вікторія

Тенгізовна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** *-*

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           24.11.1997

608

 

 

54

 

 

 

300990

Армашев

Володимир

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1948 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.12.1997

 

 

Першочергова черга                 04.12.1997

******** ************ *************

609

 

 

 

 

 

 

300992

Гончаренко

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

*** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ****,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.12.1997

610

 

 

55

 

 

 

300993

Крижанівський

Віктор

Олексійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

************ ***, *****,

***************** ****, *******,

****************** ****, ***,

****************** ***, ***,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.5 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.12.1997

 

 

Першочергова черга                 18.12.1997

*********** ***** ** ** ****** ******
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611

 

 

56

 

 

 

300994

Ваховська

Ганна

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.12.1997

 

 

Першочергова черга                 24.12.1997

******** ************ *************

612

 

 

315

 

 

 

300995

Горбачов

Олександр

Леонідович

                              **** рік

 

***** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **** ********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.01.1998

 

 

Першочергова черга                 01.09.2009

****** ******* ** ********

************ *******

613

 

 

 

 

 

 

300996

Максименко

Валентина

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

***, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Договір наймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.01.1998

614

 

 

57

 

 

 

300921

Шамрай

Алла

Іванівна

                              **** рік

 

******* ***********

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, ***, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** */73,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 29.37 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           22.01.1998

 

 

Першочергова черга                 22.01.1998

****** ******* ** ********

************ *******
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615

 

 

58

 

 

 

300922

Гончарова

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

************** * *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** */73,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 31.73 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1970 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           22.01.1998

 

 

Першочергова черга                 22.01.1998

****** ******* ** ********

************ *******

616

 

 

 

 

 

 

300997

Жаравін

Ігор

Володимирович

                              **** рік

 

******** ********* *****

********, ******** *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.01.1998

617

 

 

 

 

 

 

300999

Музика

Тарас

Миколайович

                              **** рік

 

********* ************

**** *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.01.1998

618

 

 

 

 

 

 

301000

Карпович

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.02.1998
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619

 

 

59

 

 

 

301001

Горячковська

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

***************** ****, *****,

****************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.88 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.02.1998

 

 

Першочергова черга                 24.02.1998

****** ******* ** ********

************ *******

620

 

 

60

 

 

 

301002

Кондратенко

Наталія

Олексіївна

                              **** рік

 

******* *********, ****

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, *****,

**************** ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.02.1998

 

 

Першочергова черга                 25.02.1998

*********** ***** ** ** ****** ******

621

 

 

61

 

 

 

300924

Мєшкой

Зінаїда

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *****, *********** ****,

***, *********** ****, ****,

*********** ****, ***,

*********** ****, *****,

*********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.26 кв.м

Окрема квартира

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.02.1998

 

 

Першочергова черга                 25.02.1998

*********** ***** ** ** ****** ******

622

 

 

 

 

 

 

301003

Попазова

Вікторія

Іванівна

                              **** рік

 

**** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.02.1998
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623

 

 

62

 

 

 

300925

Кліменко

Михайло

Володимирович

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 86.05 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 10 осіб

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           05.03.1998

 

 

Першочергова черга                 05.03.1998

****** ******* ** ********

************ *******

624

 

 

 

 

 

 

301006

Ларіонов

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

*********************

******, *******

**********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** */3

2 кімн.,  ж/пл. 27.59 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.03.1998

625

 

 

 

 

 

 

301007

Гаршанов

Віталій

Васильович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 26.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.03.1998

626

 

 

 

 

 

 

300926

Ліщиновський

Роман

Михайлович

                              **** рік

 

******* ******,

********* ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.1998
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627

 

 

 

 

 

 

301012

Семенюк

Дмитрій

Олександрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.84 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.03.1998

628

 

 

 

 

 

 

300927

Іщенко

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

**** ***************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

***** **************,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.03.1998

629

 

 

63

 

 

 

300928

Назаренко

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********  ****, *****,

************** ****, ***,

************** ****, *****,

************** ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.1998

 

 

Першочергова черга                 31.03.1998

*********** ***** ** ** ****** ******

630

 

 

 

 

 

 

301013

Славінська

Вікторія

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **/8, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.17 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1963 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.04.1998
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631

 

 

 

 

 

 

300932

Сокуренко

Алла

Григорівна

                              **** рік

 

** **************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.04.1998

632

 

 

 

 

 

 

301031

Несміян

Оксана

В"ячеславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.04.1998

633

 

 

64

 

 

 

300931

Косташ

Микола

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ***************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *********** ****,

***, *********** ****, ***,

*********** ****, ***,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 35.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.04.1998

 

 

Першочергова черга                 29.04.1998

*********************

634

 

 

65

 

 

 

301017

Єфімець

Марта

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ***, *******,

************ ****, *****,

************* ****, ****,

************* ****, ****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.1998

 

 

Першочергова черга                 21.05.1998

******* ***** ** *****
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635

 

 

 

 

172

 

300933

Ліходєєва

Ольга

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************ ****, *****,

************** ****, ******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 53.8 кв.м

Приватний будинок

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.1998

 

 

Позачергова черга                     18.01.2012

*****, *** *** * *****

636

 

 

66

 

 

 

301030

Ткаченко

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.06.1998

 

 

Першочергова черга                 04.06.1998

*********** ***** ** ** ****** ******

637

 

 

592

 

 

 

400715

Погорілов

Артем

Юрійович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           24.06.1998

 

 

Першочергова черга                 04.05.2016

******* ******* ***

638

 

 

67

 

 

 

300934

Погорілова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1964 р.

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           24.06.1998

 

 

Першочергова черга                 24.06.1998

******** ************ *************
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639

 

 

68

 

 

 

300937

Кулікова

Тамара

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *****, *********** ****,

****, *********** ****, *****,

*********** ****, *****,

*********** ****, ****, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 35 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.1998

 

 

Першочергова черга                 01.07.1998

*********** ***** ** ** ****** ******

640

 

 

69

 

 

 

300935

Літвін

Зоя

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *****, *********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

***

1 кімн.,  ж/пл. 18.98 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.07.1998

 

 

Першочергова черга                 22.07.1998

*********** ***** ** ** ****** ******

641

 

 

70

 

 

 

301034

Міщенко

Валерій

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ****,

************ ****, *****,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.13 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1959 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           25.07.1998

 

 

Першочергова черга                 25.07.1998

******** ************ *************

642

 

 

 

 

 

 

301035

Лущак

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

******* *******, *******

******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.07.1998
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643

 

 

 

 

 

 

300940

Шимко

Лідія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.08.1998

644

 

 

 

 

 

 

301040

Борщенко

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.08.1998

645

 

 

 

 

 

 

301041

Дишлєвий

Юрій

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/2, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.08.1998

646

 

 

 

 

 

 

301042

Рябич

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *-*,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.08.1998



163

1 2 3 4 5 6

647

 

 

 

 

 

 

301042

Негара

Вікторія

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.08.1998

648

 

 

 

 

 

 

301043

Капінус

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

 

Договір наймання

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           11.08.1998

649

 

 

 

 

 

 

301044

Сідолновський

Олег

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.08.1998

650

 

 

 

 

 

 

300938

Чорна

Оксана

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ***********

****, *******, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.08.1998
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651

 

 

 

 

 

 

301045

Павлюк

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.08.1998

652

 

 

 

 

 

 

301057

Кріворотенко

Юлія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.08.1998

653

 

 

 

 

 

 

301046

Шевчук

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.08.1998

654

 

 

 

 

 

 

301047

Тетяніченко

Світлана

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,*****

***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.08.1998
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655

 

 

 

 

 

 

301048

Луньов

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

***** *************,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.08.1998

656

 

 

 

 

 

 

301049

Онуфрієв

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14.73 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.08.1998

657

 

 

 

 

 

 

301058

Борецька

Людмила

Казимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **/34,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1967 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           14.09.1998

658

 

 

71

 

 

 

300943

Броніславська

Фатіма

Яківна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           01.10.1998

 

 

Першочергова черга                 01.10.1998

*******  ****
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659

 

 

 

 

 

 

301041

Микитенко

Катерина

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.1998

660

 

 

 

 

 

 

301053

Черемісіна

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           08.10.1998

661

 

 

 

 

 

 

301054

Волкова

Еллада

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,***** *,

***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.10.1998

662

 

 

 

 

 

 

301055

Пахомова

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.58 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.10.1998
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663

 

 

 

 

 

 

301059

Медведєв

Анатолій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.10.1998

664

 

 

 

 

 

 

301061

Козловський

Сергій

Валерійович

                              **** рік

 

***** ************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, *****,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** **, *****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 15.9 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.10.1998

665

 

 

72

 

 

 

301064

Кашицина

Катерина

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.11.1998

 

 

Першочергова черга                 03.11.1998

********  * * *

666

 

 

73

 

 

 

301065

Камінська

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** **********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 39.3 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1964 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           03.11.1998

 

 

Першочергова черга                 03.11.1998

****** ******* ** ********

************ *******
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667

 

 

 

 

 

 

301066

Ногіна

Ганна

Павлівна

                              **** рік

 

****** ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *************** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.52 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1964 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.11.1998

668

 

 

74

 

 

 

301067

Дядюра

Варвара

Дмитрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** *************,*****

*-*

1 кімн.,  ж/пл. 6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.11.1998

 

 

Першочергова черга                 05.11.1998

******** ************ *************

669

 

 

 

 

 

 

301069

Гордієнко

Тамара

Василівна

                              **** рік

 

******* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.11.1998

670

 

 

75

 

 

 

300944

Ніколаєнко

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, *****,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1969 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.11.1998

 

 

Першочергова черга                 11.11.1998

*********** ***** ** ** ****** ******
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671

 

 

 

 

 

 

300946

Горпенко

Людмила

Андріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.12.1998

672

 

 

 

 

 

 

301071

Головко

Лариса

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

***** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.12.1998

673

 

 

 

 

 

 

301072

Смірнов

Валерій

Євгенович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.12.1998

674

 

 

 

 

 

 

301073

Перевознікова

Любов

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.12.1998
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675

 

 

 

 

 

 

301074

Маляр

Ірина

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **-*,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.12.1998

676

 

 

76

 

 

 

301075

Тураєва

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, ************ ****,

*****, ************ ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** *

4 кімн.,  ж/пл. 48.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.12.1998

 

 

Першочергова черга                 09.12.1998

*********** ***** ** ** ****** ******

677

 

 

 

 

 

 

301078

Подопригора

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

**************, ********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.12.1998

678

 

 

 

 

 

 

301079

Пояркова

Ала

Олексіївна

                              **** рік

 

**************** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.12.1998
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679

 

 

77

 

 

 

300950

Мадяр

Ніна

Дмитрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.25 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1943 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           23.12.1998

 

 

Першочергова черга                 23.12.1998

****** ******* ** ********

************ *******

680

 

 

78

 

 

 

301081

Ключевський

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14.03 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.02.1999

 

 

Першочергова черга                 02.02.1999

*********************

681

 

 

 

 

 

 

301082

Шашло

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.02.1999

682

 

 

 

 

 

 

300952

Массалова

Тетяна

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** ***

 

Договір наймання

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           04.02.1999
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683

 

 

108

 

 

 

301084

Гончарова

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.02.1999

 

 

Першочергова черга                 20.08.2001

*******  ****

684

 

 

79

 

 

 

301085

Карпенко

Віктор

Анатолійович

                              **** рік

 

*******************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.02.1999

 

 

Першочергова черга                 10.02.1999

*********************

685

 

 

 

 

 

 

301088

Могила

Микола

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **** *********,***** *,

***** *, *** *

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 1998 р.

Першочергова черга Загальна черга                           12.02.1999

686

 

 

 

 

 

 

301089

Свєшнікова

Оксана

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.02.1999
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687

 

 

80

 

 

 

301091

Моргун

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.02.1999

 

 

Першочергова черга                 17.02.1999

*********** ***** ** ** ****** ******

688

 

 

 

 

 

 

300954

Орловська

Вікторія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.02.1999

689

 

 

 

 

 

 

301311

Стригун

Любов

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *************,*****

**/10

3 кімн.,  ж/пл. 35.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1948 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.03.1999

690

 

 

665

 

 

 

400790

Шуліка

Євген

Валерійович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ** ** , *******,

***********  ** ** , ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.03.1999

 

 

Першочергова черга                 04.01.2017

******* ******* ***



174

1 2 3 4 5 6

691

 

 

419

 

 

 

300955

Шуліка

Надія

Зінов"ївна

                              **** рік

 

******* ********

***********

************ ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.03.1999

 

 

Першочергова черга                 03.09.2013

******** ************ *************

692

 

 

 

 

 

 

301096

Забудська

Ольга

Андріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** **/18,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 36.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.03.1999

693

 

 

 

 

 

 

400518

Кирпа

Олена

Геннадіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, **********

****, *****, *

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           25.03.1999

694

 

 

 

 

 

 

300958

Жовна

Світлана

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.04.1999



175

1 2 3 4 5 6

695

 

 

82

 

 

 

301098

Луполенко

Василь

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           13.04.1999

 

 

Першочергова черга                 13.04.1999

********  * * *

696

 

 

 

 

 

 

301099

Гавриш

Світлана

Андріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******

***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.1999

697

 

 

 

 

 

 

301101

Шевченко

Наталія

Сергіївна

                              **** рік

 

*** **** * ***, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 33.5 кв.м

 

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.1999

698

 

 

 

 

 

 

301104

Зінченко

Наталія

Григорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.04.1999
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699

 

 

 

 

 

 

301105

Пономаренко

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

***********************

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **** *********,***** *,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19.01 кв.м

 

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.04.1999

700

 

 

 

 

 

 

301106

Никитенко

Сергій

Віталійович

                              **** рік

 

*** * *****, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

*****

*****************,***** **

 

Договір наймання

Проживає в місті з 1974 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           29.04.1999

701

 

 

 

 

 

 

301107

Желізняк

Лариса

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* ***** * **,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.5 кв.м

 

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.04.1999

702

 

 

 

 

 

 

301108

Бондаренко

Олена

Леонідівна

                              **** рік

 

*** ***** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.06 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.04.1999
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703

 

 

 

 

 

 

301109

Карнаух

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.04.1999

704

 

 

 

 

 

 

300961

Шевельова

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

****** ******* **,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.39 кв.м

 

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1973 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.05.1999

705

 

 

 

 

 

 

300962

Крушиніцька

Надія

Дмитрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

**************** ****, ********,

**************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.05.1999

706

 

 

 

 

 

 

301111

Савельєв

Валерій

Миколайович

                              **** рік

 

********** ************

**********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 37.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.05.1999
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707

 

 

 

 

 

 

300963

Сторчева

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

******** **************

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**/29

2 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.05.1999

708

 

 

83

 

 

 

300964

Рибальченко

Ігор

Валентинович

                              **** рік

 

**** ************ ******

* **, ********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****, ***** Кропивницький

**** **************,*****

***-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.1 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1961 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           24.05.1999

 

 

Першочергова черга                 24.05.1999

****** ******* ** ********

************ *******

709

 

 

84

 

 

 

301112

Сергієнко

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

**** ****** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.95 кв.м

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           27.05.1999

 

 

Першочергова черга                 27.05.1999

****** ******* ** ********

************ *******

710

 

 

 

 

 

 

301113

Кравченко

Сергій

Григорович

                              **** рік

 

*** ********** *

**********,

**************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 32.43 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.05.1999
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711

 

 

 

 

 

 

301114

Скляренко

Світлана

Григорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.05.1999

712

 

 

 

 

 

 

301115

Німченко

Михайло

Леонідович

                              **** рік

 

*************** *******

*****, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.06.1999

713

 

 

 

 

 

 

300965

Мазур

Неля

Іванівна

                              **** рік

 

****, ******

************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.06.1999

714

 

 

101

 

 

 

301117

Матлаш

Валерій

Дмитрович

                              **** рік

 

*** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

4 кімн.,  ж/пл. 39.28 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1981 р.

Житло не відповідає

санітарно-технічним

нормам

Загальна черга                           09.06.1999

 

 

Першочергова черга                 24.11.2000

****** ******* ** ********

************ *******
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715

 

 

 

 

 

 

301118

Куличек

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.06.1999

716

 

 

 

 

 

 

30966

Армашова

Наталія

Борисівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.06.1999

717

 

 

 

 

 

 

301198

Армашов

Віталій

Миколайович

                              **** рік

 

*************,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.06.1999

718

 

 

 

 

 

 

301120

Прошаченко

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.06.1999
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719

 

 

85

 

 

 

301122

Дигас

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

****** *********

******** *

*************** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1965 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           14.06.1999

 

 

Першочергова черга                 14.06.1999

*********************

720

 

 

86

 

 

 

301123

Самохвалов

Андрій

Серафимович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

**************** ****, *******,

**************** ****, *****,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.06.1999

 

 

Першочергова черга                 14.06.1999

*********** ***** ** ** ****** ******

721

 

 

 

 

 

 

301124

Смірнова

Наталія

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.06.1999

722

 

 

 

 

 

 

301126

Мазур

Сергій

Валентинович

                              **** рік

 

******* *****

**********, **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

 

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.06.1999
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723

 

 

 

 

 

 

301127

Остаповець

Ольга

Йосипівна

                              **** рік

 

********** **********

******, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.06.1999

724

 

 

 

 

 

 

301128

Кучер

Юлія

Олександрівна

                              **** рік

 

****** *********

*********, *******

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.06.1999

725

 

 

 

 

 

 

301129

Сердюченко

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

********** *** ******* *

***********,

************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.07.1999

726

 

 

 

 

 

 

300968

Дащенко

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

********** *** ******* *

*************** *******,

***************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.5 кв.м

 

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.1999
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727

 

 

87

 

 

 

301131

Дірюченко

Вікторія

Борисівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 1976 р.

Першочергова черга Загальна черга                           12.07.1999

 

 

Першочергова черга                 12.07.1999

*******  ****

728

 

 

 

 

 

 

300971

Воскобоєва

Олена

Григорівна

                              **** рік

 

******* ****** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

 

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.07.1999

729

 

 

 

 

 

 

300972

Волкова

Світлана

Анатоліївна

                              **** рік

 

****** *********** * *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, *********

****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.07.1999

730

 

 

 

 

 

 

300973

Вайпан

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

*** ******** ******, ****

**** ***

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Комунальна квартира

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1965 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.07.1999
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731

 

 

88

 

 

 

300974

Галушко

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

****** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

***********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15.45 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.07.1999

 

 

Першочергова черга                 23.07.1999

*******  ****

732

 

 

 

 

 

 

300975

Хархута

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********** ***********

******* *********

*********** ******,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********

********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.95 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1960 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.07.1999

733

 

 

 

 

 

 

301137

Красін

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.07.1999

734

 

 

 

 

 

 

301139

Тарасов

Анатолій

Вікторович

                              **** рік

 

****, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.08.1999



185

1 2 3 4 5 6

735

 

 

 

 

 

 

301140

Чернухіна

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

******* *******,

***************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.08.1999

736

 

 

89

 

 

 

301141

Терещенко

Іван

Володимирович

                              **** рік

 

********** ******,

******* *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.08.1999

 

 

Першочергова черга                 04.08.1999

*********************

737

 

 

 

 

 

 

301142

Сініченко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.08.1999

738

 

 

90

 

 

 

300976

Гудалін

Віталій

Федорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.08.1999

 

 

Першочергова черга                 12.08.1999

*******  ***
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739

 

 

 

 

 

 

400103

Мазур

Тетяна

Леонідівна

                              **** рік

 

**** ***********,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.8 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.08.1999

740

 

 

 

 

 

 

301145

Тімганова

Наталія

Валіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.86 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.09.1999

741

 

 

 

 

 

 

301146

Шимко

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.09.1999

742

 

 

 

 

 

 

301147

Сандуленко

Іван

Григорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.09.1999
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743

 

 

 

 

 

 

301148

Сіващенко

Алла

Вікторівна

                              **** рік

 

*************** *****

*** ******** ***,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.09.1999

744

 

 

 

 

 

 

300978

Рилов

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

******** ******* 

************ ********,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 20.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           21.09.1999

745

 

 

 

 

 

 

301150

Кіблик

Жанна

Вікторівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.10.1999

746

 

 

 

 

 

 

301150

Кіблик

Богдан

Вікторович

                              **** рік

 

************** *******

*******, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.10.1999
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747

 

 

92

 

 

 

300979

Васильєв

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15.28 кв.м

Приватний будинок

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.10.1999

 

 

Першочергова черга                 05.10.1999

*********************

748

 

 

93

 

 

 

301151

Крадожон

Руслан

Юрійович

                              **** рік

 

*** ***********,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** ***,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.25 кв.м

Приватний будинок

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.10.1999

 

 

Першочергова черга                 13.10.1999

*********************

749

 

 

 

 

 

 

301153

Була

Людмила

Олександрівна

                              **** рік

 

******* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.11.1999

750

 

 

94

 

 

 

301154

Пилипенко

Віктор

Олександрович

                              **** рік

 

**** ********** *******

* *, *******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 15.67 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1957 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.11.1999

 

 

Першочергова черга                 24.11.1999

********  * * * *******
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751

 

 

 

 

 

 

300981

Завгородня

Наталія

Ігорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** *************,***** **

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           03.12.1999

752

 

 

 

 

 

 

301155

Петренко

Лідія

Костянтинівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** **/24, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 14.78 кв.м

Окрема квартира

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1981 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.12.1999

753

 

 

 

 

 

 

301156

Мельничук

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********** ******,

******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.01.2000

754

 

 

 

 

 

 

301158

Чістілін

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

*********** *********

***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.02.2000
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755

 

 

 

 

 

 

301162

Горбачова

Анжела

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **** ********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 21.28 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.2000

756

 

 

 

 

 

 

300983

Гейченко

Ірина

Леонідівна

                              **** рік

 

*** *********** *****

*****, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           23.02.2000

757

 

 

95

 

 

 

300984

Шамановський

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

**************** ****, *****,

***************** ****, ***,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.03.2000

 

 

Першочергова черга                 09.03.2000

*********** ***** ** ** ****** ******

758

 

 

 

 

 

 

300985

Іващенко

Галина

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, ***,

************* ****, *******,

************ ****, ****, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** ***

4 кімн.,  ж/пл. 32.74 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.03.2000
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759

 

 

 

 

 

 

301164

Тімошенко

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

***

*********************,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 10.53 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.2000

760

 

 

 

 

 

 

300986

Барчук

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

*************, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.03.2000

761

 

 

 

 

 

 

300987

Барабаш

Галина

Іванівна

                              **** рік

 

****** ******* *********

*****  * *

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****************,*****

**/96

1 кімн.,  ж/пл. 14.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.2000

762

 

 

 

 

 

 

300988

Кулик

Тетяна

Петрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, *****, *****

м. Кропивницький

***** **********,***** *-*,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.48 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.03.2000
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763

 

 

96

 

 

 

301166

Макеєва

Лариса

Миколаївна

                              **** рік

 

************** ****,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, *********** **

** , *******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2000

 

 

Першочергова черга                 29.03.2000

*********************

764

 

 

 

 

 

 

301167

Кунц

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           07.04.2000

765

 

 

 

 

 

 

300989

Гончарук

Василь

Олексійович

                              **** рік

 

******* ***** **********

********* *******

*******, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**/50, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.04.2000

766

 

 

 

 

 

 

300990

Чудна

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.04.2000
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767

 

 

 

 

 

 

300991

Палій

Лариса

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *-*

4 кімн.,  ж/пл. 28.74 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.2000

768

 

 

 

 

 

 

300993

Чернецька

Марина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

***, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.04.2000

769

 

 

 

 

 

 

301171

Полянський

Юрій

Георгійович

                              **** рік

 

************** ******

******* ******* ****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *** *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.05.2000

770

 

 

98

 

 

 

300995

Черкасов

Євген

Леонідович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************** ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.06.2000

 

 

Першочергова черга                 11.10.2000

*********************
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771

 

 

97

 

 

 

301173

Морозов

Петро

Григорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2000

 

 

Першочергова черга                 15.06.2000

*********************

772

 

 

 

 

 

 

300996

Доба

Вікторія

Юріївна

                              **** рік

 

*** *** ************,

*******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ********* ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2000

773

 

 

 

 

 

 

301174

Олексієвець

Інна

Володимирівна

                              **** рік

 

************** ********

************, ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.07.2000

774

 

 

 

 

 

 

301175

Кулєшина

Євгенія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, *********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ******

*********,***** *-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.07.2000
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775

 

 

 

 

 

 

301178

Ткаченко

Олексій

Олександрович

                              **** рік

 

************ ***** *

**************** ***

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.08.2000

776

 

 

102

 

 

 

301180

Драч

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ********* ** ** ,

*******, ********* ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.10.2000

 

 

Першочергова черга                 03.01.2001

*********************

777

 

 

 

 

 

 

301001

Щербань

Вадим

Іванович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 9.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.10.2000

778

 

 

 

 

 

 

301181

Нотич

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** **** *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.72 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Першочергова черга Загальна черга                           30.10.2000
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779

 

 

99

 

 

 

301182

Гладун

Валерій

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.11.2000

 

 

Першочергова черга                 08.11.2000

*********************

780

 

 

 

 

 

 

301004

Синюхін

Микола

Олегович

                              **** рік

 

******** ********

*********** *******

****** ** ************

********** *******

**********************,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.11.2000

781

 

 

100

 

 

 

301183

Піпенко

Микола

Васильович

                              **** рік

 

******** ******* * *,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.11.2000

 

 

Першочергова черга                 21.11.2000

*********************
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782

 

 

103

 

87

 

530078

Борисюк

Юрій

Іванович

                              **** рік

 

********************

***** * ***,

****************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

*********** ****, *******,

************ ****, *********,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.01.2001

 

 

Першочергова черга                 11.01.2001

*********************

Позачергова черга                     11.01.2001

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

783

 

 

 

 

 

 

301185

Крамаренко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

*************** ****, *****,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 38.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.02.2001

784

 

 

274

 

 

 

301004

Щербина

Олег

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 34.79 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.2001

 

 

Першочергова черга                 11.03.2008

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

785

 

 

 

 

 

 

301005

Потєєв

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *****

************,***** **

 

Договір наймання

Проживає в місті з 1992 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           27.02.2001
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786

 

 

 

 

 

 

301006

Купчик

Володимир

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

4 кімн.,  ж/пл. 67.4 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1956 р.

Першочергова черга Загальна черга                           27.02.2001

787

 

 

 

 

 

 

301007

Єрошкін

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/13,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.71 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Першочергова черга Загальна черга                           06.03.2001

788

 

 

 

 

 

 

301186

Падалка

Любов

Миколаївна

                              **** рік

 

*************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.04.2001

789

 

 

104

 

 

 

301187

Єрьоменко

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 17.97 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.04.2001

 

 

Першочергова черга                 04.04.2001

*********************
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790

 

 

 

 

 

 

301008

Гапич

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

******************

************ ********,

**********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 15.47 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.04.2001

791

 

 

 

 

 

 

301188

Погрібна

Марина

Юріївна

                              **** рік

 

****** ************ * *,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 10.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1961 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.04.2001

792

 

 

 

 

 

 

311009

Попова

Галина

Іванівна

                              **** рік

 

******* ******* ********

********, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.05.2001

793

 

 

105

 

 

 

301192

Горбенко

Оксана

Романівна

                              **** рік

 

***********,******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, ************ ****,

*****, ************ ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.05.2001

 

 

Першочергова черга                 04.05.2001

*********** ***** ** ** ****** ******
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794

 

 

106

 

 

 

301010

Конюхов

Микола

Григорович

                              **** рік

 

********* ************

******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.1 кв.м

Договір наймання

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           22.05.2001

 

 

Першочергова черга                 22.05.2001

*********************

795

 

 

 

 

 

 

301193

Лупенко

Оксана

Валеріївна

                              **** рік

 

****** ******* *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.06.2001

796

 

 

 

 

 

 

301013

Гвалтюк

Сергій

Іванович

                              **** рік

 

*********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.06.2001

797

 

 

107

 

 

 

301194

Медведєв

Микола

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.06.2001

 

 

Першочергова черга                 25.06.2001

*********************
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798

 

 

 

 

 

 

301195

Стіпанцова

Галина

Леонідівна

                              **** рік

 

**** ****** ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.07.2001

799

 

 

 

 

 

 

301014

Лопаткін

Євген 

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           23.07.2001

800

 

 

 

 

 

 

301197

Матвєєв

Олександр

Дмитрович

                              **** рік

 

******** *********

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.08.2001

801

 

 

 

 

 

 

301015

Стримба

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

****** ******* ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           30.08.2001
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802

 

 

 

 

 

 

301199

Резніченко

Оксана

Геннадіївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, *****,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.93 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.09.2001

803

 

 

109

 

 

 

301200

Распряхіна

Надія

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1953 р.

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           01.10.2001

 

 

Першочергова черга                 01.10.2001

*******  ***

804

 

 

110

 

 

 

301016

Крикуненко

Любов

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

************** ****, *****,

************** ****, *****,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.10.2001

 

 

Першочергова черга                 08.10.2001

*********** ***** ** ** ****** ******

805

 

 

111

 

 

 

301201

Довгань

Зінаїда

Іллівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 7.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1964 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.10.2001

 

 

Першочергова черга                 09.10.2001

******* ***** ** *****
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806

 

 

 

 

 

 

301017

Темненко

Вероніка

Миколаївна

                              **** рік

 

********** ***********

******* *********,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.82 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.10.2001

807

 

 

 

 

 

 

301205

Чужа

Олена

Андріївна

                              **** рік

 

*******  ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.11.2001

808

 

 

 

 

 

 

301019

Д"яченко

Сергій

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.12.2001

809

 

 

 

 

 

 

301020

Загурська

Юлія

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.12.2001
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810

 

 

112

 

 

 

301207

Тараненко

Лідія

Серафимівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 15.71 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           14.12.2001

 

 

Першочергова черга                 14.12.2001

******* *********** * *****

811

 

 

113

 

30

 

550084

Загика

Валентин

Дмитрович

                              **** рік

 

***** *******

***************,

*************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *********** ****,

***, *********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.12.2001

 

 

Першочергова черга                 20.12.2001

*********************

Позачергова черга                     26.03.2019

***** * ************ ********* *****

812

 

 

 

 

 

 

400000

Стріль

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

************

************ ********

******** ************

******* ***************

******** *****, *******

******* ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.12.2001
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813

 

 

 

 

 

 

301208

Подоліч

Сергій

Іванович

                              **** рік

 

**** ***** * *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

****** ********,***** **,

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 39 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Першочергова черга Загальна черга                           02.01.2002

814

 

 

 

 

 

 

301024

Бугаєвська

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

************** ******

****************,

***********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **-*,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.01.2002

815

 

 

371

 

 

 

301209

Бугаєнко

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**/7, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.01.2002

 

 

Першочергова черга                 13.01.2012

******** ************ *************

816

 

 

 

 

 

 

301210

Коломієць

Роман

Григорович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 29.84 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.01.2002
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817

 

 

114

 

 

 

301025

Вєтрова

Марія

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

************,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1970 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           24.01.2002

 

 

Першочергова черга                 24.01.2002

****** ******* ** ********

************ *******

818

 

 

115

 

16

 

55050

Роєнко

Іван

Володимирович

                              **** рік

 

******* ****** * *****

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

*********** ****, ******,

*********** ****, *******,

************ ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.01.2002

 

 

Першочергова черга                 29.01.2002

*********************

Позачергова черга                     18.04.2016

***** * ************ ********* *****

819

 

 

 

 

 

 

301026

Бабак

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

************** ***** * *,

*******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, ********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 31.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.01.2002

820

 

 

364

 

 

 

301027

Гал

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*** ****, ******, ******** ****,

*****, ******** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2002

 

 

Першочергова черга                 02.11.2011

*********** ***** ** ** ****** ******



207

1 2 3 4 5 6

821

 

 

 

 

 

 

301029

Добровольська

Ольга

Василівна

                              **** рік

 

*** ****************,

********* *********

 

Членів сім'ї: *

************** ****, ***,

******************* ****,

*******, *******************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.02.2002

822

 

 

116

 

 

 

301030

Шаталова

Марина

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

**************** ****, *****,

************ ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **/65, ***

*

3 кімн.,  ж/пл. 32.04 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.02.2002

 

 

Першочергова черга                 13.02.2002

*********** ***** ** ** ****** ******

823

 

 

 

 

 

 

301213

Марченко

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* *******, *******

******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** */5,

*** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.02.2002

824

 

 

117

 

 

 

301031

Кравцов

Валерій

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.2 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1964 р.

Першочергова черга Загальна черга                           25.02.2002

 

 

Першочергова черга                 25.02.2002

******* ***** ** *****
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825

 

 

118

 

 

 

301216

Брайченко

Марія

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ****,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1950 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           01.03.2002

 

 

Першочергова черга                 01.03.2002

******** ************ *************

826

 

 

 

 

 

 

301033

Левак

Ганна

Олександрівна

                              **** рік

 

**** ******, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.03.2002

827

 

 

 

 

 

 

301034

Левак

Ольга

Олександрівна

                              **** рік

 

**** ********, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.03.2002

828

 

 

 

 

 

 

301217

Солдецький

Геннадій

Вікторович

                              **** рік

 

****** ********* ******

*******, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.03.2002
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829

 

 

 

 

 

 

301218

Коноваленко

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

***************

**********

**************

**********, ********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

**************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.04.2002

830

 

 

 

 

 

 

301219

Рибачук

Віталій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.03 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.04.2002

831

 

 

 

 

 

 

301220

Петров

Руслан

Васильович

                              **** рік

 

** *************

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.04.2002

832

 

 

 

 

 

 

301036

Пашкова

Наталія

Леонтіївна

                              **** рік

 

********* ** *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, *****,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******

***********,***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 13.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.04.2002
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833

 

 

119

 

 

 

400899

Лозова

Олена

Віталіївна

                              **** рік

 

*********** ***

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1966 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           04.05.2002

 

 

Першочергова черга                 04.05.2002

********* ******* *********

834

 

 

120

 

 

 

301221

Горова

Любов

Василівна

                              **** рік

 

*** **, *************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *****, *********** ****,

*****, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 9.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.05.2002

 

 

Першочергова черга                 07.05.2002

*********** ***** ** ** ****** ******

835

 

 

121

 

 

 

301037

Шопа

Олександр

Федорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.05.2002

 

 

Першочергова черга                 07.05.2002

******* ***** ** *****

836

 

 

 

 

 

 

301222

Амандій

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

******* *************

***** **********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.05.2002
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837

 

 

 

 

 

 

301223

Коваль

Надія

Станіславівна

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.05.2002

838

 

 

122

 

 

 

301225

Полонець

Володимир

Едуардович

                              **** рік

 

*********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********

************,***** ***

5 кімн.,  ж/пл. 29.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.05.2002

 

 

Першочергова черга                 10.05.2002

******** ************ *************

839

 

 

123

 

 

 

301224

Ткаченко

Анатолій

Геннадійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **/25

2 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           14.05.2002

 

 

Першочергова черга                 14.05.2002

*********************

840

 

 

 

 

 

 

301038

Горський

Юрій

Олександрович

                              **** рік

 

****** ******* *******

******** ********,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.05.2002
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841

 

 

 

 

 

 

301226

Бурлаченко

Ганна

Олександрівна

                              **** рік

 

*** *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.05.2002

842

 

 

 

 

 

 

301227

Пацюк

Ольга

Олексіївна

                              **** рік

 

***** ********, ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.06.2002

843

 

 

 

 

 

 

301228

Ціпов"яз

Олег

Іванович

                              **** рік

 

****** ***************

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 38.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.06.2002

844

 

 

124

 

 

 

301229

Маркіна

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, ************ ****,

*****, ************ ****, *****,

*****

м. Кропивницький

***** ************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.06.2002

 

 

Першочергова черга                 17.06.2002

*********** ***** ** ** ****** ******
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845

 

 

 

 

 

 

301039

Баранцева

Ксенія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.06.2002

846

 

 

 

 

 

 

301040

Одарченко

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ****, ******** ****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

 

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.07.2002

847

 

 

 

 

 

 

301042

Лужецький

Михаіл

Євгенійович

                              **** рік

 

**** *****

***************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

**********,***** *-*

2 кімн.,  ж/пл. 26.27 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.08.2002

848

 

 

 

 

 

 

301231

Діхтяр

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

************** ****

********** ****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, ************ ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1970 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.08.2002
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849

 

 

125

 

 

 

301233

Руденко

Володимир

Павлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******,

************ ****, ***, *****

Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.08.2002

 

 

Першочергова черга                 21.08.2002

*********************

850

 

 

126

 

 

 

301234

Беспалова

Оксана

В"ячеславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, *****,

************** ****, *****,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.08.2002

 

 

Першочергова черга                 22.08.2002

*********** ***** ** ** ****** ******

851

 

 

127

 

 

 

301043

Булгар

Наталія

Леонідівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.08.2002

 

 

Першочергова черга                 23.08.2002

******* ***** ** *****

852

 

 

 

 

 

 

301235

Білінська

Тетяна

Генадіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** *, *****

*, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 37.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.08.2002
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853

 

 

 

 

 

 

301044

Школьна

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

***** ************,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 52.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.08.2002

854

 

 

128

 

 

 

301237

Каптінар

Сергій

Станіславович

                              **** рік

 

******** ************

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           06.09.2002

 

 

Першочергова черга                 06.09.2002

*********************

855

 

 

129

 

 

 

301240

Косенко

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

*-*, *** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.09.2002

 

 

Першочергова черга                 18.09.2002

******* ** ************ *********

***************** *****

856

 

 

 

 

 

 

301045

Хрієнко

Сергій

Григорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.09.2002
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857

 

 

 

 

 

 

301046

Метка

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

************** *******

****, **************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2002

858

 

 

 

 

 

 

301241

Шевченко

Вікторія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******

***********,***** **/19, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 22.92 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           04.10.2002

859

 

 

130

 

 

 

301242

Ліхненко

Андрій

Геннадійович

                              **** рік

 

*****************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.10.2002

 

 

Першочергова черга                 07.10.2002

*********************

860

 

 

 

 

 

 

301243

Сліпих

Юлія

Станіславівна

                              **** рік

 

************* *********

***************, *******

******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.1 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.2002
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861

 

 

 

 

 

 

301245

Андреєв

Віктор

Олександрович

                              **** рік

 

************ *****

*************, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.10.2002

862

 

 

 

 

 

 

301047

Лисенкова

Галина

Никонорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 39 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1938 р.

Житло не відповідає

санітарно-технічним

нормам

Загальна черга                           28.10.2002

863

 

 

 

 

 

 

301246

Назалюк

Володимир

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.9 кв.м

Договір наймання

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           05.11.2002

864

 

 

 

 

 

 

301048

Бойко

Олександр

Олексійович

                              **** рік

 

***************

******** *************

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.11.2002
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865

 

 

131

 

 

 

301247

Пітіков

Володимир

Костянтинович

                              **** рік

 

***** ********* ********

***** **********,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, ******, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.11.2002

 

 

Першочергова черга                 26.11.2002

*********************

866

 

 

 

 

 

 

400000

Хропко

Надія

Петрівна

                              **** рік

 

*** * ** ********

*******, **********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.11.2002

867

 

 

132

 

 

 

301248

Власюк

Леонід

Миколайович

                              **** рік

 

********** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.11.2002

 

 

Першочергова черга                 29.11.2002

*********************

868

 

 

133

 

 

 

301050

Бель

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** **,

*** **

1 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1994 р.

Першочергова черга Загальна черга                           02.12.2002

 

 

Першочергова черга                 02.12.2002

*********************
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869

 

 

134

 

 

 

301251

Лемех

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 29.63 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           03.12.2002

 

 

Першочергова черга                 03.12.2002

****** ******* ** ********

************ *******

870

 

 

 

 

 

 

301051

Ярошенко

Ірина

Валентинівна

                              **** рік

 

********** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.12.2002

871

 

 

 

 

 

 

301249

Малина

Оксана

Валентинівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.12.2002

872

 

 

 

 

 

 

301250

Забіяка

Людмила

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.12.2002
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873

 

 

 

 

 

 

301052

Оглоб"як

Ігор

Михайлович

                              **** рік

 

***********************

*********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.12.2002

874

 

 

135

 

 

 

301253

Лиходід

Сергій

Іванович

                              **** рік

 

**** ***, ************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 21.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.12.2002

 

 

Першочергова черга                 24.12.2002

*********************

875

 

 

136

 

 

 

301255

Голик

Віктор

Дмитрович

                              **** рік

 

*** *******, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, ********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *, ***

***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.12.2002

 

 

Першочергова черга                 25.12.2002

*********************

876

 

 

 

 

 

 

301256

Шевченко

Євгеній

Володимирович

                              **** рік

 

******** ************

*******, ******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.01.2003
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877

 

 

 

 

 

 

301053

Мудракова

Вікторія

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** **/65, ***

*

3 кімн.,  ж/пл. 29.41 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.01.2003

878

 

 

 

 

 

 

301257

Кожокар

Валерій

Михайлович

                              **** рік

 

*** **************

******, ***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.01.2003

879

 

 

 

 

 

 

301259

Маковський

Олег

Юрійович

                              **** рік

 

*** ***** *********

******** *******,

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.01.2003

880

 

 

138

 

 

 

301260

Киричок

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

************ **** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.42 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.01.2003

 

 

Першочергова черга                 30.01.2003

*******  ****
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881

 

 

 

 

 

 

400000

Дяченко 

Тамара

Петрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.01.2003

882

 

 

139

 

 

 

301261

Ковальчук

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

****** ***********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.79 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.2003

 

 

Першочергова черга                 06.02.2003

*********************

883

 

 

716

 

 

 

400861

Ковальчук

Максим

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******,

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****** ***********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.2003

 

 

Першочергова черга                 17.10.2017

******* ******* ***

884

 

 

 

 

 

 

301262

Суботінова

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

*****************

******* * ********,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.8 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1997 р.

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.02.2003
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885

 

 

 

 

 

 

301264

Луценко

Володимир

Васильович

                              **** рік

 

***

*********************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** *-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           10.02.2003

886

 

 

 

 

 

 

301265

Маковей

Ніна

Станіславівна

                              **** рік

 

*******************

**********

**************,

**************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 1966 р.

Першочергова черга Загальна черга                           17.02.2003

887

 

 

140

 

 

 

301054

Шепель

Валерій

Володимирович

                              **** рік

 

********** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.02.2003

 

 

Першочергова черга                 27.02.2003

*********************

888

 

 

141

 

 

 

301055

Слюсаренко

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

*** ***********, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.02.2003

 

 

Першочергова черга                 28.02.2003

*********************



224

1 2 3 4 5 6

889

 

 

 

 

 

 

301266

Юхименко

Олег

Петрович

                              **** рік

 

*********** ***********

****, ******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.02.2003

890

 

 

142

 

 

 

301056

Дзюбенко

Анатолій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.03.2003

 

 

Першочергова черга                 03.03.2003

*********************

891

 

 

143

 

 

 

301267

Кучеренко

Людмила

Віталіївна

                              **** рік

 

******** ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, ***,

*********** ****, ***,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.03.2003

 

 

Першочергова черга                 04.03.2003

*********** ***** ** ** ****** ******

892

 

 

 

 

 

 

301269

Горобей

Федір

Анатолійович

                              **** рік

 

************** ********

******* * *, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

***** ************,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.03.2003
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893

 

 

 

 

 

 

301270

Куцевол

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*************** ******

********* ***********,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.03.2003

894

 

 

296

 

 

 

301275

Шамрай

Анатолій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *********** ****,

******, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.03.2003

 

 

Першочергова черга                 22.11.2008

*********** ***** ** ** ****** ******

895

 

 

 

 

 

 

301271

Бабаліч

Вікторія

Анатоліївна

                              **** рік

 

***************

******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.03.2003

896

 

 

144

 

 

 

301059

Вовк

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

********* ************

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ***********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           26.03.2003

 

 

Першочергова черга                 26.03.2003

*********************
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897

 

 

145

 

 

 

301272

Литовка

Анатолій

Федорович

                              **** рік

 

***** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 16.59 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.2003

 

 

Першочергова черга                 27.03.2003

*********************

898

 

 

 

 

 

 

301273

Байбузан

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

**** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.03.2003

899

 

 

146

 

 

 

301274

Єрмін

Галина

Василівна

                              **** рік

 

**

*********************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, ***, ********** ****, ***,

********** ****, *****,

********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.2003

 

 

Першочергова черга                 27.03.2003

*********** ***** ** ** ****** ******

900

 

 

 

 

 

 

301061

Яременко

Олег

Петрович

                              **** рік

 

********************,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.04.2003



227

1 2 3 4 5 6

901

 

 

147

 

 

 

301277

Поліщук

Микола

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.04.2003

 

 

Першочергова черга                 03.04.2003

*********************

902

 

 

 

 

 

 

301062

Тригуб

Володимир

Григорович

                              **** рік

 

**********

****************** ****,

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.04.2003

903

 

 

148

 

 

 

400893

Гадюков

Юрій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ***

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.04.2003

 

 

Першочергова черга                 15.04.2003

********* ******* *********

904

 

 

149

 

 

 

301278

Московщук

Ігор

Дем"янович

                              **** рік

 

***

*********************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.04.2003

 

 

Першочергова черга                 15.04.2003

*********************
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905

 

 

 

 

 

 

301063

Петегірич

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

*** ********** *****,

******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.04.2003

906

 

 

 

 

 

 

301281

Одрова

Світлана

Григорівна

                              **** рік

 

***, *********

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.05.2003

907

 

 

 

 

 

 

301282

Тухватулліна

Олена

Федорівна

                              **** рік

 

****** **** *****

**************, ****** *

****** *****, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.05.2003

908

 

 

 

 

 

 

301064

Міхайлова

Тетяна

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.31 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.06.2003
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909

 

 

150

 

 

 

301283

Ковтонюк

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.06.2003

 

 

Першочергова черга                 05.06.2003

*********************

910

 

 

 

 

 

 

301065

Овчаренко

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.06.2003

911

 

 

 

 

 

 

301066

Кривенко

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*******************

******** **************,

**************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Першочергова черга Загальна черга                           11.06.2003

912

 

 

 

 

 

 

301284

Доненко

Наталія

Василівна

                              **** рік

 

**** * *, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.06.2003
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913

 

 

 

 

 

 

301285

Мельник

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.06.2003

914

 

 

 

 

 

 

301286

Тимченко

Тетяна

Сергіївна

                              **** рік

 

** ****************,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.45 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.06.2003

915

 

 

 

 

 

 

301301

Чернишова

Оксана

Абсаматівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**/32, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.68 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           07.07.2003

916

 

 

 

 

 

 

301287

Захаров

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

****************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.07.2003
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917

 

 

151

 

 

 

301288

Мороз

Григорій

Григорович

                              **** рік

 

***** ********, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.07.2003

 

 

Першочергова черга                 31.07.2003

*********************

918

 

 

 

 

 

 

301289

Сіроштан

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

**

**********************

************, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.07.2003

919

 

 

152

 

 

 

301290

Дремлюга

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ***********,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.07.2003

 

 

Першочергова черга                 31.07.2003

*********************

920

 

 

 

 

 

 

301289

Сіроштан

Лариса

Миколаївна

                              **** рік

 

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.07.2003
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921

 

 

153

 

 

 

301067

Лішенко

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

***

*********************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.08.2003

 

 

Першочергова черга                 06.08.2003

*********************

922

 

 

 

 

 

 

301291

Коптєв

Олександр

Борисович

                              **** рік

 

**************

*********** **********

************, **********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 25.06 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.08.2003

923

 

 

 

 

 

 

301068

Пасічник

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

*************

************, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.08.2003

924

 

 

154

 

 

 

301292

Грабовий

Олег

Іванович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.08.2003

 

 

Першочергова черга                 14.08.2003

*********************
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925

 

 

 

 

 

 

301069

Рішняк

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********** ***********,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/13, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.08.2003

926

 

 

155

 

 

 

301293

Дерикіт

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

** ******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *******, ************ ****,

***, ************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 23.76 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.2003

 

 

Першочергова черга                 20.08.2003

*********** ***** ** ** ****** ******

927

 

 

156

 

 

 

301294

Ковлева

Катерина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, ************ ****,

*****, ************ ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.2003

 

 

Першочергова черга                 20.08.2003

*********** ***** ** ** ****** ******

928

 

 

157

 

 

 

400231

Ковлев

Костянтин

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.2003

 

 

Першочергова черга                 20.08.2003

*********** ***** ** ** ****** ******
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929

 

 

158

 

 

 

301070

Турецька

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.09.2003

 

 

Першочергова черга                 25.09.2003

*********** ***** ** ** ****** ******

930

 

 

 

 

 

 

301070

Турецький

Артем

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.09.2003

931

 

 

 

 

 

 

301297

Іванченко

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.10.2003

932

 

 

 

 

 

 

301298

Марченко

Марина

Валеріївна

                              **** рік

 

******** ***********

********, *************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1989 р.

Першочергова черга Загальна черга                           01.10.2003
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933

 

 

 

 

 

 

301299

Русакова

Віталіна

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 37.3 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.10.2003

934

 

 

 

 

 

 

301300

Крило

Андрій

Вікторович

                              **** рік

 

*** ***************,

******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.10.2003

935

 

 

 

 

 

 

301302

Добровольський

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ***************,

**********

 

Членів сім'ї: *

************* ****, *******,

******************* ****, ***,

******************* ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2003

936

 

 

159

 

 

 

301071

Волошин

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

******** ************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******

*******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.05 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1961 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.10.2003

 

 

Першочергова черга                 16.10.2003

*********************
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937

 

 

160

 

 

 

301303

Семененко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**/21, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 34.6 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Першочергова черга Загальна черга                           23.10.2003

 

 

Першочергова черга                 23.10.2003

***** *** ********** *********

938

 

 

161

 

 

 

301073

Рижак

Віолета

Михайлівна

                              **** рік

 

**** ****** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           04.11.2003

 

 

Першочергова черга                 04.11.2003

*********** ***** ** ** ****** ******

939

 

 

 

 

 

 

301072

Галюченко

Світлана

Борисівна

                              **** рік

 

*** * *, **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.11.2003

940

 

 

162

 

 

 

301304

Дворовенко

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

***** * **********

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.11.2003

 

 

Першочергова черга                 06.11.2003

*********************
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941

 

 

 

 

 

 

301305

Комаринська

Гульнара

Абсаматівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *********

******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.11.2003

942

 

 

872

 

 

 

401067

Комаринський

Владислав

Віталійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.11.2003

 

 

Першочергова черга                 02.02.2021

******* ******* ***

943

 

 

 

 

 

 

301306

Криворот

Вадим

Григорович

                              **** рік

 

***************

********* *****

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.11.2003

944

 

 

 

 

 

 

301307

Мошуренко

Тетяна

Арсеніївна

                              **** рік

 

***********,*******

********* * *** 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.12.2003
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945

 

 

 

 

 

 

301308

Прудка

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.12.2003

946

 

 

 

 

 

 

301309

Святенко

Людмила

Костянтинівна

                              **** рік

 

**** ******* *

*************** *******,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.12.2003

947

 

 

163

 

 

 

301074

Дудар

Світлана

Григорівна

                              **** рік

 

******* ***** * **,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.12.2003

 

 

Першочергова черга                 11.12.2003

*******  ****

948

 

 

164

 

 

 

301254

Бондаренко

Ганна

Лаймондівна

                              **** рік

 

******************

******** ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

*************** ****, *****,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.12.2003

 

 

Першочергова черга                 25.12.2003

*********** ***** ** ** ****** ******
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949

 

 

 

 

 

 

400000

Балмуш

Віктор

Дмитрович

                              **** рік

 

***

*********************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.12.2003

950

 

 

 

 

201

 

301075

Мила

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ********* ****,

*****, ********* ****, ******,

********* ****, *****, **********

****, ***, ********** ****,

*******, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *****

************,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 56 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.01.2004

 

 

Позачергова черга                     11.01.2013

*****, *** *** * *****

951

 

 

 

 

 

 

301310

Панченко

Людмила

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *-*/68, ***

**

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.01.2004

952

 

 

 

 

 

 

301077

Носаченко

Наталія

Євгенівна

                              **** рік

 

************** ********

***** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.02.2004
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953

 

 

165

 

 

 

301315

Добровольський

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

********** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

************* ****, *******,

******************* ****, ***,

******************* ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1967 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.02.2004

 

 

Першочергова черга                 05.02.2004

*********************

954

 

 

 

 

 

 

301078

Токар

Олег

Іванович

                              **** рік

 

*********

*****************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** */7,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 42.08 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Першочергова черга Загальна черга                           05.02.2004

955

 

 

 

 

 

 

301312

Вавінський

Олег

Олегович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.02.2004

956

 

 

 

 

 

 

301314

Харченко

Галина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,*****

**/11, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.55 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1960 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.02.2004
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957

 

 

166

 

 

 

301076

Любинська

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

************** ******

******* *********, ****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, *************

****, *****, ************* ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 13.6 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.2004

 

 

Першочергова черга                 12.02.2004

*********** ***** ** ** ****** ******

958

 

 

 

 

 

 

301079

Дряпак

Людмила

Іванівна

                              **** рік

 

*** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 20.6 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.02.2004

959

 

 

 

 

 

 

301316

Конопльова

Любов

Леонідівна

                              **** рік

 

******* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.02.2004

960

 

 

 

 

 

 

301080

Шевельова

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

**** * ***************

*******, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.02.2004
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961

 

 

 

 

 

 

301317

Томілова

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*** ************

******** *******,

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********** *****,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.02.2004

962

 

 

 

 

 

 

301318

Артеменко

Ганна

Володимирівна

                              **** рік

 

************** ******

******* *********, ****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 38.05 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.03.2004

963

 

 

 

 

 

 

301320

Сторчевий

Андрій

Борисович

                              **** рік

 

*** *** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 21.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.03.2004

964

 

 

167

 

 

 

400898

Кузенко

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* ***

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

*

3 кімн.,  ж/пл. 26.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.03.2004

 

 

Першочергова черга                 10.03.2004

********* ******* *********
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965

 

 

 

 

 

 

301321

Щербатюк

Наталія

Веніамінівна

                              **** рік

 

******* **** **********

***** *******, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.03.2004

966

 

 

 

 

 

 

301322

Рвачов

Андрій

Вікторович

                              **** рік

 

**** *********** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.03.2004

967

 

 

 

 

 

 

301323

Ключевська

Раїса

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

*** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** ***

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 1945 р.

Першочергова черга Загальна черга                           18.03.2004

968

 

 

 

 

 

 

301082

Рева

Олексій

Миколайович

                              **** рік

 

**************

********** **********

********* **, *********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, ********* ****,

*****, ********* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 23.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.2004
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969

 

 

 

 

 

 

301325

Шумейко

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.03.2004

970

 

 

808

 

 

 

301081

Крайнікова

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ****,

************** ****, ****,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.03.2004

 

 

Першочергова черга                 23.04.2019

*******  ****

971

 

 

 

 

 

 

301327

Підхлібний

Валерій

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/17, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.64 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.03.2004

972

 

 

 

 

 

 

301326

Гончаров

Сергій

Васильович

                              **** рік

 

***************

********* *****, *******

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2004
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973

 

 

 

 

 

 

301328

Ніколаєв

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

********** *****,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           26.03.2004

974

 

 

 

 

 

 

301329

Чумаченко

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.04.2004

975

 

 

 

 

 

 

301414

Личаний

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

*** *******, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 24.3 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           06.04.2004

976

 

 

 

 

 

 

301082

Онищенко

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*************** *******

******** *****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.04.2004
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977

 

 

 

 

 

 

301331

Шарандак

Ірина

Станіславівна

                              **** рік

 

***

*********************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.04.2004

978

 

 

 

 

 

 

301084

Кагарлицька

Світлана

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****,

**************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.44 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.04.2004

979

 

 

168

 

 

 

301332

Теніченко

Яна

Сергіївна

                              **** рік

 

******** ************

*********, ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, ***,

************** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.04.2004

 

 

Першочергова черга                 22.04.2004

*********** ***** ** ** ****** ******

980

 

 

 

 

 

 

301085

Гребеннік

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

******** ************

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **/39,

*** **

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 1970 р.

Першочергова черга Загальна черга                           26.04.2004
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981

 

 

169

 

 

 

301333

Бондар

Вікторія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.04.2004

 

 

Першочергова черга                 28.04.2004

*******  ****

982

 

 

 

 

 

 

400000

Лукіна

Тетяна

Михайлівна

                              **** рік

 

********** ************

************ ********

******** ****** *******

***************

******** *****, *******

******* ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, , ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           29.04.2004

983

 

 

170

 

 

 

301086

Григоренко

Олена

Борисівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.05.2004

 

 

Першочергова черга                 06.05.2004

*******  ****

984

 

 

 

 

 

 

301334

Бондаренко

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

**************

********************,

******** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.05.2004
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985

 

 

 

 

 

 

301336

Шепель

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

************** *******

****, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.05.2004

986

 

 

 

 

 

 

301337

Крайній

Михайло

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.05.2004

987

 

 

 

 

 

 

301087

Цвілюк

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

******* ********** ***

*************** ****,

********* **********

*******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.05.2004

988

 

 

171

 

 

 

301088

Горуцький

Василь

Якович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** ***

4 кімн.,  ж/пл. 46 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1967 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.06.2004

 

 

Першочергова черга                 03.06.2004

*********************
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989

 

 

 

 

 

 

301338

Павленко

Оксана

Олександрівна

                              **** рік

 

***  *********, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.06.2004

990

 

 

 

 

 

 

301339

Тимошенко

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

** **************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.06.2004

991

 

 

 

 

 

 

301089

Лимаренко

Сергій

Васильович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.06.2004

992

 

 

 

 

 

 

301340

Федоренко

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.06.2004
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993

 

 

 

 

 

 

301341

Гавриш

Валентина

Леонідівна

                              **** рік

 

***********, *******

********* * *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, ************** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.06.2004

994

 

 

 

 

 

 

301343

Таранюк

Наталія

Михайлівна

                              **** рік

 

**** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.06.2004

995

 

 

 

 

 

 

301090

Мисько

Марина

Сергіївна

                              **** рік

 

*** ****************

***********, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 24.5 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає в місті з 1983 р.

Першочергова черга Загальна черга                           17.06.2004

996

 

 

 

 

 

 

301344

Скібіцька

Ганна

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.06.2004
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997

 

 

 

 

 

 

301345

Лубенець

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

*** ***********,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.07.2004

998

 

 

172

 

 

 

301091

Компанієць

Юрій

Петрович

                              **** рік

 

*** ********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

*

3 кімн.,  ж/пл. 43.5 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1989 р.

Першочергова черга Загальна черга                           12.07.2004

 

 

Першочергова черга                 12.07.2004

*********************

999

 

 

 

 

 

 

301092

Лагодієнко

Олег

Валентинович

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.59 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.07.2004

1000

 

 

 

 

 

 

301346

Зеркаль

Юлія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.07.2004
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1001

 

 

 

 

 

 

301093

Сотник

Тамара

Сергіївна

                              **** рік

 

******* **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *****

************,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 37.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.07.2004

1002

 

 

 

 

 

 

301349

Хоптинський

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

***** ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, *******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.07.2004

1003

 

 

 

 

 

 

301351

Гончар

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

*********** ***,

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Окрема квартира

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           29.07.2004

1004

 

 

 

 

 

 

301352

Виноградова

Тетяна

Валеріївна

                              **** рік

 

*** *************

*********, ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

**************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 37.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.07.2004
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1005

 

 

 

 

 

 

301355

Стаднік

Ганна

Петрівна

                              **** рік

 

******* ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, ************ ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.07.2004

1006

 

 

173

 

 

 

301356

Мохна

Світлана

Геннадіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **** ****,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.07.2004

 

 

Першочергова черга                 30.07.2004

*******  ****

1007

 

 

 

 

 

 

301357

Григор"єв

Андрій

Валерійович

                              **** рік

 

*** *******, *********

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.08.2004

1008

 

 

174

 

 

 

301358

Губа

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* *********,

*******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.08.2004

 

 

Першочергова черга                 11.08.2004

*******  ****
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1009

 

 

 

 

 

 

301095

Сімокоп

Валерій

Анатолійович

                              **** рік

 

**** ******* *

*************** *******,

******* *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.08.2004

1010

 

 

175

 

 

 

301096

Шостак

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 20.11 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.08.2004

 

 

Першочергова черга                 18.08.2004

*******  ****

1011

 

 

 

 

 

 

301097

Постолатій

Євген

Володимирович

                              **** рік

 

**************** **

********** *********,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.6 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.08.2004

1012

 

 

 

 

 

 

301359

Вставський

Ігор

Павлович

                              **** рік

 

*** ****************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.08.2004
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1013

 

 

 

 

 

 

301360

Максимов

Олександр

Валерійович

                              **** рік

 

******* *

*************** *******,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.08.2004

1014

 

 

176

 

 

 

301098

Бондаренко

Марія

Іванівна

                              **** рік

 

*************** *******,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.08.2004

 

 

Першочергова черга                 25.08.2004

*********************

1015

 

 

 

 

 

 

301361

Малков

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ****

******* *********,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.08.2004

1016

 

 

 

 

 

 

301098

Бондаренко

Денис

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14.13 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.08.2004
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1017

 

 

177

 

 

 

301100

Кириченко

Валентина

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.09.2004

 

 

Першочергова черга                 06.09.2004

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1018

 

 

178

 

 

 

301099

Каменєва

Олена

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.09.2004

 

 

Першочергова черга                 08.09.2004

*******  ****

1019

 

 

179

 

 

 

301364

Кінішенко

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.09.2004

 

 

Першочергова черга                 08.09.2004

******** ************ *************

1020

 

 

 

 

 

 

301362

Анкудінова

Ганна

Станіславівна

                              **** рік

 

************ *** ***

********, *******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.09.2004
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1021

 

 

 

 

 

 

301363

Івлєв

Микола

Валентинович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.09.2004

1022

 

 

 

 

 

 

301365

Колєсніченко

Руслан

Вікторович

                              **** рік

 

***** **********,

******** *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2004 р.

Першочергова черга Загальна черга                           13.09.2004

1023

 

 

 

 

 

 

400985

Капелюшна

Катерина

Михайлівна

                              **** рік

 

************** ******,

***********************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.09.2004

1024

 

 

 

 

 

 

301367

Шворінь

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

****************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2004
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1025

 

 

 

 

 

 

301368

Потоцька

Марина

Віталіївна

                              **** рік

 

*** *********, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.09.2004

1026

 

 

 

 

 

 

301369

Краснощоков

Євгеній

Віталійович

                              **** рік

 

************** *****

*************, *********

*********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.09.2004

1027

 

 

180

 

 

 

301100

Заворуєва

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.09.2004

 

 

Першочергова черга                 29.09.2004

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1028

 

 

 

 

 

 

301101

Вараксіна

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

***************

*******************

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 29.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.10.2004
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1029

 

 

 

 

 

 

301370

Єрмакова

Оксана

Вікторівна

                              **** рік

 

*********** ****

************, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **** *********,***** *,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.10.2004

1030

 

 

 

 

 

 

301371

Гапіченко

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

** **** ******* *

*************** ****,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

***** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 35 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.10.2004

1031

 

 

 

 

 

 

301372

Сахно

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

******** ********* *

************* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.27 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.10.2004

1032

 

 

 

 

 

 

301102

Бурлаков

Володимир

Анатолійович

                              **** рік

 

********** ***** ****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 33.77 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.10.2004
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1033

 

 

 

 

 

 

301373

Лисенко

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

****** **************

*********** * *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.10.2004

1034

 

 

181

 

 

 

301374

Богатько

Станіслав

Миколайович

                              **** рік

 

*** **************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

*********** ****, ***,

*********** ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.10.2004

 

 

Першочергова черга                 28.10.2004

*********************

1035

 

 

 

 

 

 

301375

Кучеренко

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

*-*

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.11.2004

1036

 

 

 

 

 

 

301103

Сміян

Сергій

Станіславович

                              **** рік

 

******** ********* *

************* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.11.2004
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1037

 

 

 

 

 

 

301104

Коняхіна

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.08 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           08.11.2004

1038

 

 

 

 

 

 

301376

Поліщук

Оксана

Семенівна

                              **** рік

 

*** * *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.11.2004

1039

 

 

 

 

 

 

301376

Візір

Алла

Петрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.11.2004

1040

 

 

 

 

 

 

301105

Кулик

Ада

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.11.2004
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1041

 

 

 

 

 

 

301377

Лукьянчиков

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

***** ********, ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *****,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.11.2004

1042

 

 

182

 

 

 

301378

Грицаєнко

Галина

Григорівна

                              **** рік

 

********************

******* * **************

****, ******** *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *-*

 

Договір наймання

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           18.11.2004

 

 

Першочергова черга                 18.11.2004

******** ************ *************

1043

 

 

 

 

 

 

301106

Громадська

Оксана

Олександрівна

                              **** рік

 

**** ********, ********

*******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.11.2004

1044

 

 

183

 

 

 

301379

Купчак

Олена

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ***********

****, *****, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 26.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.11.2004

 

 

Першочергова черга                 30.11.2004

******** ************ *************
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1045

 

 

 

 

 

 

301380

Басіста

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

****** *******

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.55 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.12.2004

1046

 

 

 

 

 

 

301381

Горобченко

Вікторія

Петрівна

                              **** рік

 

******** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 15.98 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.12.2004

1047

 

 

 

 

 

 

301382

Стрельцова

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

************** ****,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, **************

****, *******, ***************

****, *****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.2004

1048

 

 

 

 

 

 

301107

Джепко

Костянтин

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 36.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.12.2004
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1049

 

 

 

 

 

 

301384

Харченко

Оксана

Вадимівна

                              **** рік

 

*************

************** *****,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.12.2004

1050

 

 

 

 

 

 

301386

Маслиган

Ярослав

Олексійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.83 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           18.01.2005

1051

 

 

 

 

 

 

301385

Домарацька

Наталія

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.01.2005

1052

 

 

353

 

 

 

400207

Постолюк

Валентин

Валентинович

                              **** рік

 

********* **

************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** *

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           26.01.2005

 

 

Першочергова черга                 06.04.2011

********  * * *
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1053

 

 

 

 

 

 

301386

Лісничий

Володимир

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ***************,

*****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.02.2005

1054

 

 

550

 

 

 

301114

Барболіна

Катерина

Антонівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.2 кв.м

Комунальна квартира

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1953 р.

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           03.02.2005

 

 

Першочергова черга                 22.01.2016

******* *********** * *****

1055

 

 

 

 

 

 

301387

Ткаченко

Людмила

Дмитрівна

                              **** рік

 

** ********************,

******* **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.02.2005

1056

 

 

 

 

 

 

301388

Щербакова

Леся

Федорівна

                              **** рік

 

** ***********

*****************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.02.2005
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1057

 

 

 

 

 

 

301389

Данчул

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

**************

**********, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2005

1058

 

 

 

 

 

 

301390

Храпаченко

Андрій

Вікторович

                              **** рік

 

***

********************

***** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.02.2005

1059

 

 

 

 

 

 

301391

Пуйло

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Першочергова черга Загальна черга                           08.02.2005

1060

 

 

 

 

 

 

301392

Мартиненко

Людмила

Іванівна

                              **** рік

 

**************

********************,

********** *******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *******,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**/21, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           09.02.2005
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1061

 

 

691

 

 

 

301393

Лєпша

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

*** ********, ****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.02.2005

 

 

Першочергова черга                 20.04.2017

******* ******* ***

1062

 

 

 

 

 

 

301394

Гулевата

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

************** *****

******* *

**************** ******,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.02.2005

1063

 

 

 

 

 

 

301395

Мільніченко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

** *************,

********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, *****,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 22.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.02.2005

1064

 

 

 

 

 

 

301396

Одіноков

Сергій

Валерійович

                              **** рік

 

*** ************

************** *****,

******* **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.02.2005
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1065

 

 

 

 

 

 

301397

Соломка

Людмила

Віталіївна

                              **** рік

 

******* **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.6 кв.м

Комунальна квартира

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.02.2005

1066

 

 

 

 

 

 

301109

Кудінова

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

********** *********

*************** *******

****, ********** * ****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** *********,***** *

4 кімн.,  ж/пл. 35.94 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1970 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.2005

1067

 

 

 

 

 

 

301110

Ярових

Олександр

Валерійович

                              **** рік

 

********** ************

***********, *********

******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.63 кв.м

Окрема квартира

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.2005

1068

 

 

 

 

 

 

301398

Ясинський

Станіслав

Вікторович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.02.2005
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1069

 

 

185

 

 

 

301111

Бердніков

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

**** *********** ******,

****** *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           23.02.2005

 

 

Першочергова черга                 23.02.2005

*********************

1070

 

 

 

 

 

 

301112

Журіда

Віта

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.02.2005

1071

 

 

 

 

 

 

301112

Журида

Катерина

Володимирівна

                              **** рік

 

******* **********

****** ***, *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.02.2005

1072

 

 

 

 

 

 

301113

Бєлоброва

Галина

Миколаївна

                              **** рік

 

*** *********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.02.2005
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1073

 

 

 

 

 

 

301400

Фітенко

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

*** *******, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 20.24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           24.02.2005

1074

 

 

 

 

 

 

301115

Крангач

Олена

Євгенівна

                              **** рік

 

******* ***** ****

*********** * *********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.03.2005

1075

 

 

 

 

 

 

301402

Атаманчук

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

******* ********

*************, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.03.2005

1076

 

 

 

 

 

 

301403

Бобришева

Анжела

Альбертівна

                              **** рік

 

*** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.03.2005
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1077

 

 

 

 

 

 

301404

Козак

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.95 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           17.03.2005

1078

 

 

 

 

 

 

301119

Павліченко

Алла

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.03.2005

1079

 

 

 

 

 

 

301406

Хохленко

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

*** **********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2005

1080

 

 

 

 

 

 

301407

Чередніченко

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *****,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *****

***********,***** *-*

2 кімн.,  ж/пл. 39.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.03.2005
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1081

 

 

 

 

 

 

301408

Мілов

Олег

Михайлович

                              **** рік

 

*** *****, ************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

 

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Першочергова черга Загальна черга                           29.03.2005

1082

 

 

186

 

 

 

301409

Куляба

Хрестина

Богданівна

                              **** рік

 

***** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.03.2005

 

 

Першочергова черга                 30.03.2005

*******  ****

1083

 

 

 

 

 

 

301410

Кологрива

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

******** *****

*****************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 17.76 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2005

1084

 

 

 

 

 

 

301116

Коротков

Віктор

Валентинович

                              **** рік

 

*** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.03.2005
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1085

 

 

 

 

 

 

301411

Добош

Олена

Іллівна

                              **** рік

 

**************

********************,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.04.2005

1086

 

 

 

 

 

 

301120

Коваленко

Тімур

Володимирович

                              **** рік

 

******** ***** ********

*****, ********

 

Членів сім'ї: *

************** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.04.2005

1087

 

 

 

 

 

 

301412

Курмаз

Ірина

Іванівна

                              **** рік

 

***********************

** *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           04.04.2005

1088

 

 

 

 

 

 

301415

Гончаренко

Марина

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 22.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.04.2005
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1089

 

 

 

 

 

 

301121

Яремчук

Юрій

Валерійович

                              **** рік

 

********** ************

*********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.04.2005

1090

 

 

 

 

 

 

301122

Продан

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

**** *** **** ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.04.2005

1091

 

 

 

 

 

 

301123

Ігнатенко

Людмила

Семенівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.04.2005

1092

 

 

 

 

 

 

301124

Олійник

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

*****

*****************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.97 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.04.2005
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1093

 

 

 

 

 

 

400560

Черноусова

Ірина

Леонідівна

                              **** рік

 

**********

************* *****

******* *

*************** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,***** *,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           14.04.2005

1094

 

 

 

 

 

 

301417

Краско

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Комунальна квартира

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.2005

1095

 

 

 

 

 

 

301419

Кіртока

Наталія

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ***********

********* ****, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, ***,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.04.2005
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1096

 

 

 

 

 

 

301418

Чухрай

Ярослав

Іванович

                              **** рік

 

*********** ***

*************** ****,

*****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.04.2005

1097

 

 

 

 

 

 

301420

Самойленко

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.2005

1098

 

 

 

 

 

 

301126

Калініченко

Віта

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.2005

1099

 

 

188

 

 

 

301422

Ребець

Тетяна

Григорівна

                              **** рік

 

** ***** * ******* *

******** ** *******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.04.2005

 

 

Першочергова черга                 25.04.2005

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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1100

 

 

189

 

 

 

301423

Гусєв

Віктор

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *********** ****,

******, *********** ****,

*******, *********** ****, *****,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 52.65 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           26.04.2005

 

 

Першочергова черга                 26.04.2005

****** ******* ** ********

************ *******

1101

 

 

212

 

 

 

301127

Гуртова

Вікторія

Антонівна

                              **** рік

 

*********** ********,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *****, ************ ****,

*****, ************* ****, ***,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.04.2005

 

 

Першочергова черга                 15.02.2006

*********** ***** ** ** ****** ******

1102

 

 

 

 

 

 

301424

Мальований

Олег

Васильович

                              **** рік

 

*** ****** *************

******, *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.04.2005

1103

 

 

190

 

 

 

301128

Ватрушкіна

Лілія

Григорівна

                              **** рік

 

**** *********** ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           29.04.2005

 

 

Першочергова черга                 29.04.2005

********  * * *



278

1 2 3 4 5 6

1104

 

 

 

 

 

 

301425

Губа

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

******* ********* *

*****

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** */5,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.05.2005

1105

 

 

 

 

 

 

301426

Кашугіна

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

*********** *** ****

********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.05.2005

1106

 

 

 

 

 

 

301427

Іваніна

Оксана

Василівна

                              **** рік

 

************** ******

****************, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.05.2005

1107

 

 

232

 

 

 

301129

Чістоклєтова

Наталя

Володимирівна

                              **** рік

 

*** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.05.2005

 

 

Першочергова черга                 16.08.2006

*******  ****
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1108

 

 

 

 

 

 

301130

Глотов

Олексій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.05.2005

1109

 

 

191

 

 

 

301428

Жорняк

Катерина

Іванівна

                              **** рік

 

****** ********, ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.05.2005

 

 

Першочергова черга                 13.05.2005

*******  ****

1110

 

 

 

 

 

 

400209

Образчикова

Ірина

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ************

****,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.05.2005

1111

 

 

192

 

 

 

301430

Резніченко

Валентина

Василівна

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 35.01 кв.м

Договір наймання

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           19.05.2005

 

 

Першочергова черга                 19.05.2005

*********************
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1112

 

 

 

 

 

 

301431

Сарібекова

Амалія

Мушегівна

                              **** рік

 

** ****** ********

*************, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

ж/пл. 43.8 кв.м

Договір наймання

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           19.05.2005

1113

 

 

394

 

 

 

301432

Журавльова

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ****,

************** ****, ****,

************** ****, ****,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2005

 

 

Першочергова черга                 18.09.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

1114

 

 

193

 

 

 

301132

Коваленко

Вадим

Валерійович

                              **** рік

 

******* * *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.63 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2005

 

 

Першочергова черга                 20.05.2005

********  * * * *****

1115

 

 

 

 

 

 

301433

Пугаченко

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 7.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2005
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1116

 

 

 

 

 

 

301434

Карасюк

Олександра

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2005

1117

 

 

 

 

 

 

301435

Радіонова

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

*****, **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.05.2005

1118

 

 

 

 

 

 

301133

Шаповал

Світлана

Сергіївна

                              **** рік

 

****************

******** *********,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

***/22

4 кімн.,  ж/пл. 41.27 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.05.2005

1119

 

 

 

 

 

 

301134

Сорока

Юлія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.05.2005
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1120

 

 

 

 

 

 

301438

Кирпа

Любов

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, ********** ****,

***, ************* ****, ****,

*****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.06.2005

1121

 

 

194

 

 

 

301439

Цуканова

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

******** ***** *

************ *** *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 24.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.06.2005

 

 

Першочергова черга                 08.06.2005

********  * * *

1122

 

 

 

 

 

 

301440

Томаченко

Євгеній

Олександрович

                              **** рік

 

*** *

********************* *,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.06.2005

1123

 

 

195

 

 

 

301135

Куліш

Ольга

Яківна

                              **** рік

 

***********,*******

*****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 30.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           17.06.2005

 

 

Першочергова черга                 17.06.2005

******* ***** ** *****
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1124

 

 

196

 

 

 

301443

Кучеренко

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

****** ** *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 20.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           22.06.2005

 

 

Першочергова черга                 22.06.2005

*********************

1125

 

 

 

 

 

 

301444

Ціпов"яз

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

*** ************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.06.2005

1126

 

 

197

 

 

 

301136

Дамаскіна

Віра

Митрофанівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *-*,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 15.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.06.2005

 

 

Першочергова черга                 23.06.2005

*******  ***

1127

 

 

 

 

 

 

301445

Корінний

Андрій

Сергійович

                              **** рік

 

***** * ***************

*******, ************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.06.2005
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1128

 

 

 

 

 

 

301137

Ревва

Ольга

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 47.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.06.2005

1129

 

 

198

 

 

 

400894

Горбенко

Сергій

Валентинович

                              **** рік

 

********* ***

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ******,

************* ****, **** *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           29.06.2005

 

 

Першочергова черга                 29.06.2005

********* ******* *********

1130

 

 

 

 

 

 

301446

Заніздра

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

*** *** *************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Комунальна квартира

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.06.2005

1131

 

 

 

 

 

 

40000

Махоріна

Віра

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.06.2005
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1132

 

 

 

 

 

 

301138

Францишин

Ігор

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**/50, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.3 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.06.2005

1133

 

 

 

 

 

 

301139

Д"яченко

Ольга

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 37.65 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Першочергова черга Загальна черга                           30.06.2005

1134

 

 

 

 

 

 

301140

Турлюн

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ***************,

*****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.07.2005

1135

 

 

 

 

 

 

301141

Сенченко

Руслан

Миколайович

                              **** рік

 

*** ***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.07.2005
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1136

 

 

 

 

 

 

301142

Мірошніченко

Наталія

Петрівна

                              **** рік

 

*** ********, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 8.5 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1960 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.07.2005

1137

 

 

 

 

 

 

301143

Сенченко

Микола

Андрійович

                              **** рік

 

*** *******************,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.07.2005

1138

 

 

199

 

26

 

55064

Костенко

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

 ,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

1 кімн.

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.07.2005

 

 

Першочергова черга                 20.07.2005

*********************

Позачергова черга                     23.05.2018

***** * ************ ********* *****

1139

 

 

 

 

 

 

301449

Красюк

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.07.2005
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1140

 

 

 

 

 

 

301450

Ткаченко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

******* **********

****** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.07.2005

1141

 

 

200

 

 

 

301451

Паливода

Світлана

Вікторівна

                              **** рік

 

************** ***,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           27.07.2005

 

 

Першочергова черга                 27.07.2005

****** ******* ** ********

************ *******

1142

 

 

374

 

 

 

301452

Вареник

Світлана

Борисівна

                              **** рік

 

**************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ******, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.07.2005

 

 

Першочергова черга                 13.01.2012

********  * * *

1143

 

 

 

 

 

 

301144

Бойко

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.08.2005
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1144

 

 

 

 

 

 

301453

Ігольніцин

Михайло

Миколайович

                              **** рік

 

**************** *

******************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.08.2005

1145

 

 

 

 

 

 

301454

Порох

Тетяна

Ярославівна

                              **** рік

 

** * *********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.08.2005

1146

 

 

201

 

 

 

301455

Жижка

Геннадій

Валентинович

                              **** рік

 

** * *******, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.08.2005

 

 

Першочергова черга                 11.08.2005

*********************

1147

 

 

202

 

 

 

301456

Нефьодова

Ольга

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 35.32 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1969 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           12.08.2005

 

 

Першочергова черга                 12.08.2005

*********************
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1148

 

 

 

 

 

 

301457

Савіна

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2005

1149

 

 

203

 

 

 

301458

Радова

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

***, *********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.08.2005

 

 

Першочергова черга                 16.08.2005

*********** ***** ** ** ****** ******

1150

 

 

204

 

 

 

301459

Перетрухіна

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***,

**************** ****, *****,

*************** ****, *******,

*************** ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

4 кімн.,  ж/пл. 49.88 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.08.2005

 

 

Першочергова черга                 16.08.2005

*********** ***** ** ** ****** ******

1151

 

 

 

 

 

 

301460

Мержієвська

Аліна

Володимирівна

                              **** рік

 

**** * ****** * *** ****

*******, **********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** ***********,***** */4

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.08.2005
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1152

 

 

 

 

 

 

301461

Кривоносов

Євгеній

Миколайович

                              **** рік

 

*** * ****** *, *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 21.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.08.2005

1153

 

 

 

 

 

 

301145

Орел

Юрій

Вікторович

                              **** рік

 

********* *********

******** ****, ********

 

Членів сім'ї: *

*** ****, *****, ********* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.08.2005

1154

 

 

375

 

 

 

301146

Кириленко

Наталія

Сергіївна

                              **** рік

 

****** * **** *,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16.6 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.09.2005

 

 

Першочергова черга                 06.02.2012

*******  ****

1155

 

 

 

 

 

 

301147

Пишногуб

Діна

Федорівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.09.2005
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1156

 

 

 

 

 

 

301148

Нікітіна

Злата

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 8.5 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.09.2005

1157

 

 

328

 

 

 

301462

Останній

Юрій

Миколайович

                              **** рік

 

** * ****** *, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.09.2005

 

 

Першочергова черга                 29.01.2010

*********** ***** ** ** ****** ******

1158

 

 

 

 

 

 

301463

Холодова

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

** * ************ *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.09.2005

1159

 

 

 

 

 

 

301464

Ткаченко

Ірина

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.09.2005
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1160

 

 

205

 

 

 

301465

Попова

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.09.2005

 

 

Першочергова черга                 14.09.2005

*******  ****

1161

 

 

206

 

 

 

301467

Бащенко

Євген

Вячеславович

                              **** рік

 

** * **************** *,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.09.2005

 

 

Першочергова черга                 15.09.2005

*********************

1162

 

 

 

 

 

 

301468

Смаль

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

**

**********************

** ********* *********,

*******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.2 кв.м

Комунальна квартира

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.09.2005

1163

 

 

 

 

 

 

301469

Григораш

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

******* ***, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 18.3 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Першочергова черга Загальна черга                           22.09.2005
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1164

 

 

 

 

 

 

301470

Стаценко

Ірина

Абісаломівна

                              **** рік

 

*************** *******

******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2005

1165

 

 

 

 

 

 

301471

Река

Галина

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Договір піднаймання

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Першочергова черга Загальна черга                           28.09.2005

1166

 

 

 

 

 

 

301149

Комарчук

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

***** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.09.2005

1167

 

 

 

 

 

 

301150

Кодацький

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

*************

************, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.09.2005



294

1 2 3 4 5 6

1168

 

 

 

 

 

 

301151

Пушкаренко

Ігор

Михайлович

                              **** рік

 

************** *****

************, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.9 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Першочергова черга Загальна черга                           03.10.2005

1169

 

 

 

 

 

 

301472

Щербакова

Вікторія

Володимирівна

                              **** рік

 

** ** * ********** *,

********

 

Членів сім'ї: *

********, *******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2003 р.

Першочергова черга Загальна черга                           07.10.2005

1170

 

 

 

 

 

 

301152

Савченко

Артем

Олегович

                              **** рік

 

********** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.2005

1171

 

 

227

 

 

 

301153

Недзельська

Олена

Георгіївна

                              **** рік

 

*** ********** ******    *

**, ***********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 55.9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.10.2005

 

 

Першочергова черга                 14.07.2006

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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1172

 

 

 

 

 

 

301154

Нехайченко

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

********** ****** ***,

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 23.2 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1965 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.2005

1173

 

 

 

 

 

 

301155

Загадаєва

Ірина

Ігорівна

                              **** рік

 

************** **** *

********** *, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **************,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.10.2005

1174

 

 

 

 

 

 

301473

Іванова

Людмила

Олексіївна

                              **** рік

 

*** *********

***********, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.8 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.10.2005

1175

 

 

207

 

 

 

400905

Федченко

Михайло

Васильович

                              **** рік

 

********* ****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.10.2005

 

 

Першочергова черга                 25.10.2005

********* ******* *********
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1176

 

 

 

 

 

 

301474

Гончаренко

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

************** ****** *

***** *,

****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.10.2005

1177

 

 

 

 

 

 

301475

Ципа

Сергій

Іванович

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, ********

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.7 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Першочергова черга Загальна черга                           28.10.2005

1178

 

 

 

 

 

 

301476

Ломакін

Віталій

Миколайович

                              **** рік

 

** * ********** *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.11.2005

1179

 

 

 

 

 

 

301477

Олійніченко

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.11.2005
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1180

 

 

 

 

 

 

301478

Ульдякова

Людмила

Анатоліївна

                              **** рік

 

********** ***, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.11.2005

1181

 

 

 

 

 

 

400561

Берловська

Ганна

Миколаївна

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.11.2005

1182

 

 

 

 

 

 

301156

Бондарук

Юлія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.07 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.11.2005

1183

 

 

208

 

 

 

301479

Голбан

Петро

Вікторович

                              **** рік

 

*** * **********,

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.11.2005

 

 

Першочергова черга                 16.11.2005

*********************
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1184

 

 

209

 

 

 

301480

Урсат"єва

Інна

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** */5,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.11.2005

 

 

Першочергова черга                 17.11.2005

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1185

 

 

615

 

 

 

301481

Зарудня

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

***************** ****, ***,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ****,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.11.2005

 

 

Першочергова черга                 05.07.2016

******* ******* ***

1186

 

 

 

 

 

 

301482

Сидоренко

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 22.93 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.2005

1187

 

 

 

 

 

 

301483

Свиріпа

Людмила

Дмитрівна

                              **** рік

 

*** ***** ******** ***,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.11.2005
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1188

 

 

 

 

 

 

301157

Луцюк

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.11.2005

1189

 

 

 

 

 

 

301484

Михальський

Віктор

Антонович

                              **** рік

 

***

*********************,

******* 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.11.2005

1190

 

 

 

 

 

 

301486

Гупало

Віталій

Миколайович

                              **** рік

 

************** ****,

******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.11.2005

1191

 

 

 

 

3

 

56014

Ткаченко

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,*****

**-*

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.11.2005

 

 

Позачергова черга                     06.07.2017

***** ******** ******
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1192

 

 

 

 

105

 

530096

Недопасенко

Тамара

Сергіївна

                              **** рік

 

** * ******* *, *******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *****

***********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.12.2005

 

 

Позачергова черга                     08.12.2005

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

1193

 

 

210

 

 

 

301159

Склярук

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

****** * ******* ***** *,

******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.12.2005

 

 

Першочергова черга                 08.12.2005

*******  ****

1194

 

 

 

 

 

 

301160

Баранюк

Лариса

Василівна

                              **** рік

 

** ***** ****, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Першочергова черга Загальна черга                           08.12.2005

1195

 

 

 

 

 

 

301490

Бєланов

Руслан

Валерійович

                              **** рік

 

** *** ****, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************* ****,

*******, ************* ****,

********, ************ ****,

****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.2005
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1196

 

 

 

 

 

 

301491

Сімова

Людмила

Олександрівна

                              **** рік

 

****, ******* ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.2005

1197

 

 

 

 

 

 

301492

Гуйван

Віктор

Степанович

                              **** рік

 

*** * ********* *, ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.2005

1198

 

 

 

 

 

 

301493

Качанов

Олег

Ігорович

                              **** рік

 

************** ****,

*****************

*************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.12.2005

1199

 

 

 

 

 

 

301494

Галіченко

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

**************

**************,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

ж/пл. 18 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.01.2006
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1200

 

 

 

 

 

 

301495

Крейтор

Тетяна

Петрівна

                              **** рік

 

** * ************ *,

*****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.01.2006

1201

 

 

 

 

 

 

301161

Фабрика

Іван

Сергійович

                              **** рік

 

*** * **************,

******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******

************,***** */3, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 32.37 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           24.01.2006

1202

 

 

 

 

 

 

301496

Даквар

Ірина

Михайлівна

                              **** рік

 

******* **** ***,

**************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.02.2006

1203

 

 

 

 

 

 

301497

Савченко

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.59 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.02.2006
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1204

 

 

 

 

 

 

301498

Тараненко

Олександр

Григорович

                              **** рік

 

*** * ****

***************,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.91 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.02.2006

1205

 

 

211

 

 

 

301499

Ярифа

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

*************** ******

******* * ****, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.29 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.02.2006

 

 

Першочергова черга                 07.02.2006

*********************

1206

 

 

 

 

 

 

301500

Шумарін

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

*** * ******* ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.02.2006

1207

 

 

 

 

 

 

301162

Котішевський

Євгеній

Васильович

                              **** рік

 

*** * **********,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.02.2006
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1208

 

 

 

 

 

 

301163

Більська

Інесса

Віталіївна

                              **** рік

 

** ******* **

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 19.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.02.2006

1209

 

 

 

 

 

 

301164

Верещагіна

Тетяна

Євгенівна

                              **** рік

 

****** ******* *******,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.02.2006

1210

 

 

 

 

 

 

301501

Макущенко

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

*************** ****** *

*******, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.02.2006

1211

 

 

 

 

 

 

301165

Бровіцька

Ганна

Олексіївна

                              **** рік

 

*** * ****** *, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.2 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.02.2006
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1212

 

 

 

 

 

 

301502

Мульченко

Богдан

Васильович

                              **** рік

 

*******

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.22 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Першочергова черга Загальна черга                           13.02.2006

1213

 

 

 

 

 

 

301166

Шаповал

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*****

******************,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

***/22

4 кімн.,  ж/пл. 41.27 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.02.2006

1214

 

 

 

 

 

 

301504

Оболонік

Вікторія

Григорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 43.1 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Першочергова черга Загальна черга                           15.02.2006

1215

 

 

 

 

 

 

301505

Бондар

Юлія

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ****

*************, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.02.2006
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1216

 

 

 

 

 

 

301167

Ковалевська

Ірина

Іванівна

                              **** рік

 

** *******

*******************

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.02.2006

1217

 

 

 

 

 

 

301507

Пастушенко

Едуард

Петрович

                              **** рік

 

*** **************,

********** ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, *****,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.02.2006

1218

 

 

 

 

 

 

301508

Рапопорт

Костянтин

Ігорович

                              **** рік

 

** **************,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 37.3 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2003 р.

Першочергова черга Загальна черга                           20.02.2006

1219

 

 

 

 

 

 

301509

Бахтирь

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

*******

*****************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.03.2006
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1220

 

 

 

 

 

 

301510

Декусар

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

******* *****

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********** ***,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 19.05 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.03.2006

1221

 

 

226

 

 

 

301511

Погребняк

Ася

Іванівна

                              **** рік

 

** ***************** ***

* **** **** *, ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, ******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.32 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.03.2006

 

 

Першочергова черга                 05.07.2006

****** ******* ** ********

************ *******

1222

 

 

 

 

 

 

301512

Сіпко

Любов

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ***********

******* * *****, ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.03.2006

1223

 

 

 

 

 

 

301513

Вождаєва

Олена

Євгеніївна

                              **** рік

 

** ****** ****, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.03.2006
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1224

 

 

 

 

 

 

301514

Чернецька

Маргарита

Анатоліївна

                              **** рік

 

**** * ********** *,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2006

1225

 

 

 

 

 

 

301516

Кривохижа

Наталія

Григорівна

                              **** рік

 

*** * ********** *,

**************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 31.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.03.2006

1226

 

 

 

 

 

 

301168

Пипка

Сергій

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.03.2006

1227

 

 

213

 

 

 

301517

Фадєєва

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.03.2006

 

 

Першочергова черга                 09.03.2006

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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1228

 

 

 

 

 

 

301518

Проквас

Олег

Валентинович

                              **** рік

 

******* *****

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.03.2006

1229

 

 

 

 

 

 

301519

Баранов

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

************ *********

**********, ****** *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.03.2006

1230

 

 

 

 

 

 

301520

Голубовський

Дмитро

Володимирович

                              **** рік

 

*** * ******* ******,

*****

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******,

**************** ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.03.2006

1231

 

 

214

 

 

 

301521

Царапкіна

Галина

Миколаївна

                              **** рік

 

**** * ***** *, ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *****, *********** ****,

*****, *********** ****, ***,

************* ****, *******,

************* ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** */8

1 кімн.,  ж/пл. 38.18 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.03.2006

 

 

Першочергова черга                 13.03.2006

*********** ***** ** ** ****** ******
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1232

 

 

 

 

 

 

301524

Ляшенко

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****,

************* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 26.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.03.2006

1233

 

 

 

 

 

 

301522

Поповкіна

Юлія

Вікторівна

                              **** рік

 

**************

**************,

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.03.2006

1234

 

 

 

 

 

 

301525

Яковенко

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

*** * **************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.39 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.2006

1235

 

 

 

 

 

 

301523

Савченко

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

*** * ******** *,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.03.2006
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1236

 

 

 

 

 

 

301526

Рудуман

Тетяна

Леонідівна

                              **** рік

 

** * ********** *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.03.2006

1237

 

 

 

 

 

 

301527

Гарнага

Олена

Сергіївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 11.97 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Першочергова черга Загальна черга                           17.03.2006

1238

 

 

215

 

 

 

400905

Сараєва

Анна

Сергіївна

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********* ********** ***

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.03.2006

 

 

Першочергова черга                 20.03.2006

********* ******* *********

1239

 

 

 

 

 

 

301529

Горячева

Алла

Валеріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

3 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Першочергова черга Загальна черга                           23.03.2006
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1240

 

 

 

 

 

 

301170

Дряпак

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* **********

***** ** **********,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.03.2006

1241

 

 

 

 

 

 

301531

Харькова

Алла

Валеріївна

                              **** рік

 

** * ************ *,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.5 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Першочергова черга Загальна черга                           23.03.2006

1242

 

 

 

 

 

 

301532

Чорна

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

************,

**************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.03.2006

1243

 

 

216

 

 

 

301533

Гайдук

Валентина

Яківна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1954 р.

Проживання в 1-ій

кімнаті двох і більше

сімей

Загальна черга                           23.03.2006

 

 

Першочергова черга                 23.03.2006

******** ************ *************
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1244

 

 

 

 

 

 

301171

Панковець

Яна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , ******, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, ***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2006

1245

 

 

 

 

 

 

301534

Кожем"яченко

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

***

*********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.03.2006

1246

 

 

 

 

 

 

301171

Суханевич

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*************** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.03.2006

1247

 

 

 

 

 

 

301172

Мовмига

Катерина

Борисівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *****, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 14.65 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2006
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1 2 3 4 5 6

1248

 

 

217

 

 

 

301535

Букатіна

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.98 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           30.03.2006

 

 

Першочергова черга                 30.03.2006

*******  ****

1249

 

 

 

 

 

 

301536

Кочеткова

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ***** ******** **

*************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.24 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Першочергова черга Загальна черга                           30.03.2006

1250

 

 

 

 

 

 

301537

Поліщук

Валерій

Олександрович

                              **** рік

 

*** **********

*********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 46.3 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1971 р.

Першочергова черга Загальна черга                           03.04.2006

1251

 

 

 

 

 

 

301173

Дяденко

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********** ******

*************, ********

*****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.04.2006
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1252

 

 

 

 

 

 

301538

Калініченко

Андрій

Олександрович

                              **** рік

 

*** ****************,

******** ***

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****** ********,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.04.2006

1253

 

 

 

 

 

 

301174

Єсаков

Юрій

Сергійович

                              **** рік

 

********** ************

********, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ************

****,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.04.2006

1254

 

 

 

 

 

 

301539

Гріщенко

Роман

Григорович

                              **** рік

 

*** * *** *, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.04.2006

1255

 

 

 

 

 

 

301540

Захарченко

Ігор

Васильович

                              **** рік

 

** *** **********,

********* **********

*******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 29.62 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.04.2006
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1256

 

 

 

 

 

 

301541

Ворона

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

****** ***********,

***************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.04.2006

1257

 

 

 

 

 

 

301175

Лісовський

Юрій

Сергійович

                              **** рік

 

** ********** ****,

************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

3 кімн.,  ж/пл. 43.51 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.2006

1258

 

 

 

 

 

 

301176

Бєляєв

Роман

Миколайович

                              **** рік

 

*****, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/11,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Комунальна квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           13.04.2006

1259

 

 

 

 

 

 

301543

Вяткіна

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

**************,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.2006
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1260

 

 

 

 

 

 

301544

Габітова

Інга

Кайумівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.04.2006

1261

 

 

218

 

 

 

301545

Мороз

Людмила

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** * *** *, ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.04.2006

 

 

Першочергова черга                 25.04.2006

*******  ****

1262

 

 

 

 

 

 

301546

Мірошнікова

Ірина

Євгенівна

                              **** рік

 

****** *** **** ****

*******, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.04.2006

1263

 

 

233

 

 

 

301547

Малков

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.04.2006

 

 

Першочергова черга                 05.09.2006

********* ******* *********
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1264

 

 

 

 

 

 

301548

Мусієнко

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

***** **************,*****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 17.03 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.04.2006

1265

 

 

 

 

 

 

301549

Зоріна

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.04.2006

1266

 

 

522

 

 

 

301177

Черепінський

Юрій

Федорович

                              **** рік

 

********* *******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.05.2006

 

 

Першочергова черга                 11.11.2015

******* ******* ***

1267

 

 

 

 

 

 

301550

Кардаш

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.05.2006
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1 2 3 4 5 6

1268

 

 

 

 

 

 

301551

Дєдов

Руслан

Вячеславович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *********** ****,

*******, *********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.05.2006

1269

 

 

 

 

 

 

301552

Рачкован

Олександр

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *************,*****

**/8, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 30.9 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.05.2006

1270

 

 

219

 

 

 

301553

Дзюба

Олександр

Віталійович

                              **** рік

 

********** *** *

*************,

**********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *******, ********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.05.2006

 

 

Першочергова черга                 12.05.2006

******* ***** ** *****

1271

 

 

 

 

 

 

301554

Ковальов

Віктор

В"ячеславович

                              **** рік

 

*** * ****** *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.05.2006
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1 2 3 4 5 6

1272

 

 

 

 

 

 

301555

Захарова

Валентина

Станіславівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************ ****,

****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.05.2006

1273

 

 

 

 

 

 

301558

Переверзова

Надія

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.67 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.05.2006

1274

 

 

 

 

 

 

301178

Москаленко

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.05.2006

1275

 

 

220

 

 

 

301179

Чернобривець

Ганна

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

***************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.4 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.05.2006

 

 

Першочергова черга                 24.05.2006

*******  ****
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1276

 

 

 

 

 

 

301559

Скляревський

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

**** ******* * *********

*******, ************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

*-*

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.05.2006

1277

 

 

 

 

 

 

301560

Зябліков

Роман

Ігорович

                              **** рік

 

******* ***********

******** ******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.05.2006

1278

 

 

 

 

 

 

301180

Щуцький

Олександр

Григорович

                              **** рік

 

***

*********************,

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.08 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.05.2006

1279

 

 

 

 

 

 

301561

Шерешкова

Алла

Григорівна

                              **** рік

 

******* **********

***********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.05.2006
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1280

 

 

 

 

 

 

301562

Снєжкова

Катерина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.88 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           31.05.2006

1281

 

 

 

 

 

 

301563

Осташевська

Алла

Григорівна

                              **** рік

 

************** ***,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.05.2006

1282

 

 

 

 

 

 

301181

Опалєнік

Анатолій

Вячеславович

                              **** рік

 

***

*********************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

***** ***** ****,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 20.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.06.2006

1283

 

 

 

 

 

 

301564

Мішина

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.06.2006
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1284

 

 

 

 

 

 

301565

Бойчук

Василь

Олексійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.06.2006

1285

 

 

 

 

 

 

301182

Сластьонов

Андрій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.56 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.2006

1286

 

 

 

 

 

 

301183

Сластьонов

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.56 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.2006

1287

 

 

 

 

 

 

301566

Чубарь

Надія

Зінов"ївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.2006
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1 2 3 4 5 6

1288

 

 

 

 

 

 

400000

Чернишова

Анна

Володимирівна

                              **** рік

 

************

************ ********

******** ************

******* ***************

******** *****,

********** * ********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 32.7 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.06.2006

1289

 

 

 

 

 

 

301567

Литвиненко

Наталія

Сергіївна

                              **** рік

 

*** ****** *******,

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** *******

********,***** */1, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.75 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.06.2006

1290

 

 

 

 

 

 

301184

Бойко

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ****, ***** м. Кропивницький

***** *************,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.06.2006

1291

 

 

 

 

 

 

40000

Стойков

Іван

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

*************** ****, ***

*******, ************ ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.06.2006
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1292

 

 

221

 

 

 

301568

Стогнієнко

Лідія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Першочергова черга Загальна черга                           09.06.2006

 

 

Першочергова черга                 09.06.2006

********  * * *

1293

 

 

222

 

 

 

301569

Якушенко

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 27.59 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           09.06.2006

 

 

Першочергова черга                 09.06.2006

****** ******* ** ********

************ *******

1294

 

 

223

 

 

 

301570

Хлистун

Любов

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 27.59 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           09.06.2006

 

 

Першочергова черга                 09.06.2006

****** ******* ** ********

************ *******

1295

 

 

 

 

 

 

301185

Задубняк

Юлія

Анатоліївна

                              **** рік

 

******** *************

********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2006
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1296

 

 

 

 

 

 

301186

Васильєва

Лілія

Григорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

*****

*****************,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2006

1297

 

 

224

 

 

 

301187

Сметенко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

**********

****************,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *****,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.06.2006

 

 

Першочергова черга                 15.06.2006

*********** ***** ** ** ****** ******

1298

 

 

225

 

 

 

301572

Бліндовська

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

*** * ******* *, ********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 50.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2006

 

 

Першочергова черга                 15.06.2006

*******  ****

1299

 

 

 

 

 

 

301573

Бобровничий

Іван

Іванович

                              **** рік

 

** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.06.2006
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1300

 

 

 

 

 

 

301574

Клименко

Лариса

Петрівна

                              **** рік

 

***** ***************

******* ****,

**************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Першочергова черга Загальна черга                           22.06.2006

1301

 

 

 

 

 

 

301575

Бичехвіст

Віра

Юхимівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.06.2006

1302

 

 

 

 

 

 

301576

Статовська

Надія

Василівна

                              **** рік

 

*** ***** ******** * *,

********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

*-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.06.2006

1303

 

 

 

 

 

 

301577

Чернявська

Надія

Яківна

                              **** рік

 

** ******* *****,

************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.06.2006
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1304

 

 

 

 

 

 

301188

Виноградська

Олександра

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *****,

***************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.07.2006

1305

 

 

 

 

 

 

301189

Новікова

Тетяна

Йосипівна

                              **** рік

 

********

***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.07.2006

1306

 

 

 

 

 

 

301190

Грозян

Юрій

Леонтійович

                              **** рік

 

********

***************

*********, *******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.07.2006

1307

 

 

 

 

 

 

301192

Павленко

Діана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.07.2006
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1308

 

 

 

 

 

 

301193

Пенза

Юлія

Василівна

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.07.2006

1309

 

 

 

 

 

 

301194

Погорілий

Руслан

Олександрович

                              **** рік

 

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.07.2006

1310

 

 

 

 

 

 

301195

Колесник

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

************** ***** ***

************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.07.2006

1311

 

 

 

 

 

 

301579

Уманська

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.07.2006
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1312

 

 

 

 

 

 

301580

Брижатий

Микола

Федорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.07.2006

1313

 

 

229

 

 

 

301196

Лихоніс

Петро

Миколайович

                              **** рік

 

*** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.08.2006

 

 

Першочергова черга                 02.08.2006

*********************

1314

 

 

230

 

 

 

301582

Бажан

Світлана

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*****, ********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.08.2006

 

 

Першочергова черга                 02.08.2006

*********** ***** ** ** ****** ******

1315

 

 

231

 

 

 

301583

Балан

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, ****************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 46.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.08.2006

 

 

Першочергова черга                 02.08.2006

*******  ****
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1316

 

 

 

 

 

 

301584

Адамчук

Зінаїда

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           10.08.2006

1317

 

 

 

 

 

 

301585

Адамчук

Сергій

Олексійович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.08.2006

1318

 

 

285

 

 

 

301586

Червяк

Валентина

Борисівна

                              **** рік

 

****** ***, ************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *****, *********** ****,

***, *********** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.08.2006

 

 

Першочергова черга                 29.07.2008

*********** ***** ** ** ****** ******

1319

 

 

 

 

 

 

301587

Лизунов

Юрій

Григорович

                              **** рік

 

**** ******* *

*************** ****,

************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.08.2006
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1320

 

 

 

 

 

 

301588

Січкар

Любов

Євгеніївна

                              **** рік

 

*** **, **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.08.2006

1321

 

 

 

 

 

 

301197

Верхоланцев

Ігор

Юрійович

                              **** рік

 

** *****, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.08.2006

1322

 

 

234

 

 

 

400957

Д"яченко

Микола 

Ванович

                              **** рік

 

********* ****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.09.2006

 

 

Першочергова черга                 11.09.2006

********* ******* *********

1323

 

 

 

 

 

 

301589

Парасунько

Тарас

Григорович

                              **** рік

 

******* *************

*******, ***************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.09.2006
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1324

 

 

 

 

 

 

301590

Міщенко

Яніна

Вікторівна

                              **** рік

 

*** *****, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.09.2006

1325

 

 

 

 

 

 

301591

Коваль

Надія

Іванівна

                              **** рік

 

********** ******** **

******* ***, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.09.2006

1326

 

 

 

 

 

 

301198

Безуглий

Євген

Олексійович

                              **** рік

 

**************

**********,

***************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.09.2006

1327

 

 

 

 

 

 

301199

Фабрика

Ольга

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.09.2006
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1328

 

 

 

 

 

 

301592

Кітченко

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

** ****************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.09.2006

1329

 

 

235

 

 

 

301200

Давиденко

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.09.2006

 

 

Першочергова черга                 21.09.2006

*******  ****

1330

 

 

236

 

 

 

301593

Красовський

Олександр

Парфирійович

                              **** рік

 

**************

**************, *******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************** ****, ******,

********* ****, *****,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1957 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2006

 

 

Першочергова черга                 22.09.2006

*********************

1331

 

 

 

 

 

 

301201

Дутка

Ольга

Олександрівна

                              **** рік

 

*** * **, *********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

***, ********** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.09.2006
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1332

 

 

 

 

 

 

301202

Зінов`єва

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

*** * *********** ******

*************,

**************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.09.2006

1333

 

 

 

 

 

 

301594

Чабанюк

Микола

Васильович

                              **** рік

 

*** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.09.2006

1334

 

 

 

 

 

 

301595

Музика

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

*** * ********* *, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******** ****,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 21.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.09.2006

1335

 

 

 

 

 

 

301596

Папченко

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.09.2006
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1336

 

 

457

 

 

 

301597

Медоренко

Людмила

Олександрівна

                              **** рік

 

***************

*********** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.2 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.09.2006

 

 

Першочергова черга                 05.06.2015

******* ******* ***

1337

 

 

237

 

 

 

400000

Бурмістрова

Марина

Юріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.09.2006

 

 

Першочергова черга                 29.09.2006

*******  ****

1338

 

 

 

 

 

 

301598

Донцов

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*** * *********** ******

*************, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2006

1339

 

 

 

 

 

 

301599

Скрипнік

Катерина

Олександрівна

                              **** рік

 

*** *******, ***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.10.2006



337

1 2 3 4 5 6

1340

 

 

 

 

 

 

301203

Поліщук

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

*** ****, **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.10.2006

1341

 

 

238

 

 

 

301204

Дюдіна

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.10.2006

 

 

Першочергова черга                 10.10.2006

********  * * * *******

1342

 

 

239

 

 

 

301600

Гальченко

Ірина

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.2006

 

 

Першочергова черга                 12.10.2006

*******  ****

1343

 

 

 

 

 

 

301601

Марченко

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

*** * ********* *,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.10.2006
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1 2 3 4 5 6

1344

 

 

 

 

 

 

301602

Кравченко

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

***  * *** *********** *,

******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.10.2006

1345

 

 

 

 

277

 

301603

Коваль

Лариса

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, **************

****, ******, **************

****, ******, ***************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **/1, ***

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.10.2006

 

 

Позачергова черга                     31.05.2018

*****, *** *** * *****

1346

 

 

 

 

 

 

301604

Пугаченко

Олександр

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.10.2006

1347

 

 

 

 

 

 

301605

Пугаченко

Дмитро

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.10.2006
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1348

 

 

 

 

 

 

301606

Четиркін

Павло

Євгенійович

                              **** рік

 

*** * ******* *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           27.10.2006

1349

 

 

 

 

166

 

301607

Лихолап

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

*******, ***, ************

******, ******, ************

****, ***, ************ ****,

*******, ************ ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **-*, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.11.2006

 

 

Позачергова черга                     15.12.2011

*****, *** *** * *****

1350

 

 

599

 

 

 

301608

Ладик

Світлана

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *****, ********** ****, ***,

********** ****, *******,

********** ****, ***, *****

Кропивницький, місто

**** ****** *******,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 17.28 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.11.2006

 

 

Першочергова черга                 16.05.2016

******* ******* ***

1351

 

 

 

 

 

 

301609

Коноваленко

Вікторія

Володимирівна

                              **** рік

 

******** ******

*************,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.11.2006
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1 2 3 4 5 6

1352

 

 

 

 

 

 

301610

Литвиненко

Євген

Миколайович

                              **** рік

 

***********

*************** ***,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2006 р.

Першочергова черга Загальна черга                           06.11.2006

1353

 

 

 

 

 

 

301611

Грицун

Наталія

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****,

*****, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **/18, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.11.2006

1354

 

 

 

 

 

 

301206

Діордієнко

Юлія

Вікторівна

                              **** рік

 

****** * ****** *,

********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.11.2006

1355

 

 

 

 

 

 

301612

Кравченко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

*************** *******,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, **************

****, ***, ************** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.11.2006
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1356

 

 

 

 

 

 

301613

Чорна

Оксана

Василівна

                              **** рік

 

********** ***** **

********************

*********

********************

******** *

**************** ******,

********** *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.11.2006

1357

 

 

240

 

 

 

301614

Савченко

Віталій

Степанович

                              **** рік

 

*************** ** ****,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.11.2006

 

 

Першочергова черга                 15.11.2006

********* ******* *********

1358

 

 

 

 

 

 

301615

Кучма

Павло

Вадимович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 22.64 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.11.2006
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1359

 

 

 

 

 

 

301616

Криворук

Лілія

Анатоліївна

                              **** рік

 

****** ******* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.11.2006

1360

 

 

 

 

 

 

301618

Коваленко

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 22.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.11.2006

1361

 

 

 

 

 

 

301207

Власенко

Роман

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.11.2006

1362

 

 

 

 

 

 

301619

Семенюк

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.11.2006
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1363

 

 

 

 

 

 

301208

Стоянов

Олексій

Васильович

                              **** рік

 

************** *******

*******, *********

********* * **********

******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.11.2006

1364

 

 

 

 

 

 

301620

Пегар

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *******, ********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.11.2006

1365

 

 

410

 

 

 

301621

Клачкова

Людмила

Сергіївна

                              **** рік

 

** * *********** *, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.11.2006

 

 

Першочергова черга                 04.02.2013

*******  ****

1366

 

 

 

 

 

 

301209

Калюжний

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ***** ****,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 24.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.12.2006
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1367

 

 

 

 

 

 

301622

Шутько

Галина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.12.2006

1368

 

 

 

 

 

 

301623

Бугленко

Марина

Вікторівна

                              **** рік

 

** *** ******* ****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.12.2006

1369

 

 

 

 

 

 

301624

Дєдова

Наталія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *********** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.12.2006

1370

 

 

 

 

 

 

301625

Скібінський

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

**************** ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.2006
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1371

 

 

 

 

 

 

301626

Зінчук

Лариса

Анатоліївна

                              **** рік

 

******, **********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.12.2006

1372

 

 

 

 

 

 

301627

Щедріна

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** * ***** *, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.12.2006

1373

 

 

 

 

 

 

301628

Дробот

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*** * ****** *, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.12.2006

1374

 

 

 

 

 

 

301629

Лисодід

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

*************** *******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.55 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.12.2006
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1375

 

 

241

 

 

 

400892

Болдишев

Леонід

Михайлович

                              **** рік

 

********* ****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**/19, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.62 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.12.2006

 

 

Першочергова черга                 25.12.2006

********* ******* *********

1376

 

 

 

 

 

 

301630

Сметана

Максим

Володимирович

                              **** рік

 

*** * ******* *, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.01.2007

1377

 

 

641

 

 

 

301212

Токар

Олена

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.01.2007

 

 

Першочергова черга                 11.11.2016

******* ******* ***

1378

 

 

617

 

 

 

301631

Лашкевич

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

****** ***********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.69 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           17.01.2007

 

 

Першочергова черга                 15.07.2016

******* ******* ***
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1379

 

 

 

 

 

 

301215

Краснокутський

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 19.73 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.01.2007

1380

 

 

 

 

 

 

301632

Назаренко

Тарас

Петрович

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.01.2007

1381

 

 

 

 

 

 

301216

Шевчук

Оксана

Іванівна

                              **** рік

 

** *****************

****************,

****************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.01.2007

1382

 

 

 

 

 

 

301633

Ульяновський

Олександр

Борисович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.01.2007
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1383

 

 

242

 

 

 

301217

Крайня

Жанна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.01.2007

 

 

Першочергова черга                 30.01.2007

*******  ****

1384

 

 

243

 

 

 

301218

Дрьома

Ігор

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *-*,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 46.7 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1966 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.01.2007

 

 

Першочергова черга                 30.01.2007

*********************

1385

 

 

 

 

 

 

301634

Топор

Анжела

Григорівна

                              **** рік

 

*** ****** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.01.2007

1386

 

 

 

 

 

 

301635

Перцова

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

******* *************

*** *******, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/17, *** ***

4 кімн.,  ж/пл. 45.52 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.02.2007
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1387

 

 

 

 

 

 

301636

Гарін

Сергій

Андрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 20.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.02.2007

1388

 

 

 

 

 

 

301219

Виноградська

Ольга

Вадимівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.02.2007

1389

 

 

 

 

 

 

301637

Політаєва

Ірина

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.02.2007

1390

 

 

 

 

 

 

301220

Чубар

Сіма

Володимирівна

                              **** рік

 

***************

******** *****

**********, *********

********** *********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.02.2007
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1391

 

 

244

 

 

 

301638

Горобченко

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

*********** ***,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.02.2007

 

 

Першочергова черга                 21.02.2007

*********************

1392

 

 

245

 

 

 

301221

Данільченко

Олена

Павлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

**************** ****, *****,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.2007

 

 

Першочергова черга                 21.02.2007

*******  ****

1393

 

 

 

 

 

 

301640

Ткаченко

Олена

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.2007

1394

 

 

 

 

 

 

301641

Язловецька

Аліна

Геннадіївна

                              **** рік

 

******************,

********* *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.02.2007
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1395

 

 

 

 

 

 

301642

Шепеньова

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *********** ****,

*****, ************* ****,

*******, ************** ****,

*****, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.02.2007

1396

 

 

 

 

 

 

301643

Кушнір

Марія

Петрівна

                              **** рік

 

*** *********, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.02.2007

1397

 

 

 

 

 

 

301645

Нежуріна

Інна

Сергіївна

                              **** рік

 

*****, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.03.2007

1398

 

 

 

 

 

 

301222

Ковальова

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.03.2007
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1399

 

 

 

 

 

 

301223

Щербакова

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.32 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.03.2007

1400

 

 

 

 

 

 

301646

Баранюк

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

*** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** *********,***** *,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.03.2007

1401

 

 

 

 

 

 

301647

Грузін

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

******, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.03.2007

1402

 

 

 

 

 

 

301648

Заболотний

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

** * ********* *,

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 22.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.2007
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1403

 

 

 

 

 

 

301224

Версаль

Надія

Василівна

                              **** рік

 

*** * ********* *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.03.2007

1404

 

 

246

 

 

 

301225

Левченко

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 34.3 кв.м

Приватний будинок

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1966 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.03.2007

 

 

Першочергова черга                 15.03.2007

*********** ***** ** ** ****** ******

1405

 

 

 

 

 

 

301649

Вовк

Михайло

Олександрович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.03.2007

1406

 

 

 

 

 

 

301650

Грабчак

Світлана

Вікторівна

                              **** рік

 

******* ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.03.2007



354

1 2 3 4 5 6

1407

 

 

 

 

 

 

301651

Шевченко

Ігор

Віталійович

                              **** рік

 

*** **************,

******** ******* **

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.2007

1408

 

 

 

 

 

 

301226

Ілекбаєва

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.03.2007

1409

 

 

247

 

 

 

301227

Васютінська

Тамара

Олексіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

********** ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

**/22, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.55 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           21.03.2007

 

 

Першочергова черга                 21.03.2007

****** ******* ** ********

************ *******

1410

 

 

 

 

 

 

301652

Істраті

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

*** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.03.2007
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1411

 

 

 

 

 

 

301653

Пеліх

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

************** *****,

*************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2007

1412

 

 

 

 

 

 

301654

Онойченко

Олег

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.04.2007

1413

 

 

 

 

 

 

301655

Шпортько

Яніна

Олександрівна

                              **** рік

 

** *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.04.2007

1414

 

 

 

 

 

 

301228

Брунцвік

Оксана

Вікторівна

                              **** рік

 

******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** *

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.04.2007



356

1 2 3 4 5 6

1415

 

 

 

 

 

 

301229

Шевченко

Олег

Анатолійович

                              **** рік

 

***, ******** **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2007

1416

 

 

 

 

 

 

301656

Благовіст

Анжеліка

Вікторівна

                              **** рік

 

******* **** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2007

1417

 

 

 

 

 

 

301230

Шкуринська

Олена

Валентинівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           10.04.2007

1418

 

 

 

 

 

 

301657

Фролова

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 23.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.2007
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1419

 

 

 

 

 

 

301660

Шестерик

Ганна

Дмитрівна

                              **** рік

 

** ********** *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.04.2007

1420

 

 

 

 

 

 

301231

Кучугурна

Юлія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.04.2007

1421

 

 

248

 

 

 

301232

Калмикова

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

** *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** ***,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.12 кв.м

Част. приватного будинку

Ветхий будинок

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           25.04.2007

 

 

Першочергова черга                 25.04.2007

*******  ****

1422

 

 

 

 

 

 

301661

Колупаєв

Віталій

Олексійович

                              **** рік

 

******* ***********

*********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.04.2007
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1423

 

 

249

 

 

 

301662

Микитін

Роман

Юркович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************ ****, ***,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.04.2007

 

 

Першочергова черга                 26.04.2007

******** ************ *************

1424

 

 

 

 

 

 

301665

Останній

Віталій

Миколайович

                              **** рік

 

*** **** * ******* *****

** ******, *****

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.05.2007

1425

 

 

 

 

 

 

301233

Гречка

Лариса

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.05.2007

1426

 

 

 

 

 

 

301666

Бобейко

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

****** ********,***** **,

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 37.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.05.2007
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1427

 

 

 

 

 

 

301234

Юкша

Юлія

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ********* ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.05.2007

1428

 

 

 

 

 

 

301235

Бондаренко

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

********** * *******

*****, ****** ***,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.05.2007

1429

 

 

 

 

 

 

301667

Габісонія

Олена

Олегівна

                              **** рік

 

*** ******* *******

********, ******

 

Членів сім'ї: *

********* ******, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** ****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.05.2007

1430

 

 

250

 

 

 

301668

Луньов

Василь

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.05.2007

 

 

Першочергова черга                 24.05.2007

*********************
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1431

 

 

 

 

 

 

301236

Сарандук

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1973 р.

Першочергова черга Загальна черга                           24.05.2007

1432

 

 

 

 

 

 

301237

Соловйова

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.05.2007

1433

 

 

 

 

 

 

301238

Безущенко

Олена

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** ***,

*** *

 

Договір наймання

Проживає в місті з 1974 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           30.05.2007

1434

 

 

 

 

 

 

301670

Юрченко

Вікторія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 18.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.2007
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1435

 

 

 

 

 

 

301671

Троян

Оксана

Сергіївна

                              **** рік

 

** **********, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **/11

2 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.2007

1436

 

 

 

 

 

 

301672

Скрипник

Ігор

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.06.2007

1437

 

 

251

 

 

 

301673

Сиволап

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2007 р.

Першочергова черга Загальна черга                           14.06.2007

 

 

Першочергова черга                 14.06.2007

*******  ****

1438

 

 

 

 

 

 

301239

Великород

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

** ***** ************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******

*******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.06.2007
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1439

 

 

 

 

 

 

301240

Чорна

Олена

Валеріївна

                              **** рік

 

*** ****************,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,*****

**-*

2 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.06.2007

1440

 

 

 

 

 

 

301674

Дубіна

Наталія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.06.2007

1441

 

 

 

 

 

 

301675

Каплистий

Руслан

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.06.2007

1442

 

 

 

 

 

 

301241

Зосімова

Сніжана

Олександрівна

                              **** рік

 

***************

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.06.2007
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1443

 

 

252

 

11

 

55039

Осіпенко

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

******* ***** * ***** 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.06.2007

 

 

Першочергова черга                 26.06.2007

*********************

Позачергова черга                     25.11.2013

***** * ************ ********* *****

1444

 

 

253

 

 

 

301242

Модін

Валентин

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ***, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.2007

 

 

Першочергова черга                 26.06.2007

******** ************ *************

1445

 

 

614

 

 

 

301243

Долінкевич

Людмила

Михайлівна

                              **** рік

 

***************

******************

******** * ************

***********, *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 30.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.07.2007

 

 

Першочергова черга                 04.07.2016

*********** ***** ** ** ****** ******

1446

 

 

 

 

256

 

301677

Шкроботько

Володимир

Павлович

                              **** рік

 

*** * ***** *, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.07.2007

 

 

Позачергова черга                     31.10.2016

*****, *** *** * *****
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1447

 

 

 

 

 

 

301678

Чорба

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

** * ************ *,

*****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

***** *********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.87 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.07.2007

1448

 

 

 

 

 

 

301244

Бігас

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

******* ******* ********

********, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.07.2007

1449

 

 

254

 

 

 

301679

Куліков

Ігор

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/80,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.34 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.07.2007

 

 

Першочергова черга                 19.07.2007

*********************

1450

 

 

 

 

 

 

301680

Семенець

Наталья

Олександрівна

                              **** рік

 

*** ** *****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.07.2007
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1451

 

 

345

 

 

 

301245

Молчанова

Людмила

Григорівна

                              **** рік

 

*** ** ***********,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.07.2007

 

 

Першочергова черга                 25.01.2011

******** ************ *************

1452

 

 

255

 

 

 

301682

Олійник

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

*** * **, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** *

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.07.2007

 

 

Першочергова черга                 25.07.2007

*******  ****

1453

 

 

256

 

 

 

301246

Бондаренко

Євгеній

Олексійович

                              **** рік

 

*** **************

*****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.3 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.07.2007

 

 

Першочергова черга                 26.07.2007

*********************

1454

 

 

 

 

 

 

301683

Коваль

Марина

Іванівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

***************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 28.31 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2007 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           26.07.2007
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1455

 

 

 

 

 

 

301685

Ільчишин

Роман

Михайлович

                              **** рік

 

*** * ******* *,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** */89

2 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2007

1456

 

 

257

 

 

 

301686

Ваніфат"єва

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

*

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           02.08.2007

 

 

Першочергова черга                 02.08.2007

*******  ****

1457

 

 

 

 

 

 

301687

Мальцева

Катерина

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.08.2007

1458

 

 

258

 

 

 

301688

Компанієць

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.08.2007

 

 

Першочергова черга                 08.08.2007

*******  ****
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1459

 

 

259

 

 

 

301247

Лукянченко

Олена

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.08.2007

 

 

Першочергова черга                 08.08.2007

*******  ****

1460

 

 

 

 

 

 

301248

Потєєва

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

******** ***** * ***** *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

************,***** **/23,

*** *

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 1999 р.

Першочергова черга Загальна черга                           09.08.2007

1461

 

 

 

 

 

 

301689

Фоменко

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.08.2007

1462

 

 

 

 

 

 

301690

Фоменко

Євгеній

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.08.2007
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1463

 

 

 

 

 

 

301691

Ткаченко

Ганна

Євгеніївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.08.2007

1464

 

 

260

 

 

 

301692

Бондарєва

Віра

Максимівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.08.2007

 

 

Першочергова черга                 16.08.2007

******** ************ *************

1465

 

 

 

 

 

 

301693

Вергун

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

***** * **********,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.08.2007

1466

 

 

 

 

 

 

301694

Шульга

Світлана

Сергіївна

                              **** рік

 

*****************,

*************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.08.2007
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1467

 

 

 

 

 

 

301249

Крайня

Наталя

Георгіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 22.6 кв.м

Договір наймання

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.08.2007

1468

 

 

 

 

167

 

301250

Харченко

Наталя

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, ***, ************* ****,

***, ************* ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 39.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.08.2007

 

 

Позачергова черга                     19.12.2011

*****, *** *** * *****

1469

 

 

 

 

 

 

301695

Ткачова

Вікторія

Олегівна

                              **** рік

 

*** **********,

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.08.2007

1470

 

 

 

 

 

 

301696

Пономаренко

Олена

Борисівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.08.2007
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1471

 

 

 

 

 

 

301251

Ордієвич

Анастасія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5, *** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.09.2007

1472

 

 

261

 

 

 

301698

Шулешко

Тетяна

Григорівна

                              **** рік

 

******** ***** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************ ****, ***,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.09.2007

 

 

Першочергова черга                 10.09.2007

*******  ****

1473

 

 

262

 

 

 

301699

Мерзляков

Станіслав

Володимирович

                              **** рік

 

*** ***********, *******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 9.6 кв.м

Договір наймання

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           11.09.2007

 

 

Першочергова черга                 11.09.2007

*********************

1474

 

 

 

 

 

 

301700

Скрипніченко

Наталія

Андріївна

                              **** рік

 

*** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

************ ***,, ***,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.09.2007
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1475

 

 

 

 

 

 

301252

Ніконова

Юлія

Геннадіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.09.2007

1476

 

 

 

 

 

 

301701

Березовська

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

******, *********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, *** ***

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2007 р.

Першочергова черга Загальна черга                           17.09.2007

1477

 

 

263

 

 

 

301702

Пуленко

Клавдія

Федорівна

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** Кропивницький, місто

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.09.2007

 

 

Першочергова черга                 20.09.2007

******** ************ *************

1478

 

 

 

 

 

 

301703

Митрофанова

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

**** ***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           24.09.2007
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1479

 

 

264

 

 

 

301704

Самопал

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

********** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ******, ************ ****,

*******, *****

Кропивницький, місто

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 23.51 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           04.10.2007

 

 

Першочергова черга                 04.10.2007

*********************

1480

 

 

265

 

 

 

301253

Ясків

Наталя

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

********** ****, *****,

********** ****, *******,

********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.10.2007

 

 

Першочергова черга                 04.10.2007

*********** ***** ** ** ****** ******

1481

 

 

 

 

 

 

301254

Москаленко

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

************** ********

******* * *, ********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.10.2007

1482

 

 

295

 

 

 

301705

Кітрар

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

***************

*********** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.10.2007

 

 

Першочергова черга                 20.11.2008

*******  ****



373

1 2 3 4 5 6

1483

 

 

266

 

 

 

301255

Шевченко

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

*************** *******,

*******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.10.2007

 

 

Першочергова черга                 11.10.2007

*******  ****

1484

 

 

 

 

 

 

301706

Муха

Юрій

Михайлович

                              **** рік

 

***

*********************,

********* ***

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

***** *, *** **

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2002 р.

Першочергова черга Загальна черга                           12.10.2007

1485

 

 

267

 

 

 

301256

Дудник

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** **************,*****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.16 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.10.2007

 

 

Першочергова черга                 23.10.2007

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1486

 

 

 

 

 

 

301257

Кузьмичова

Віра

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* **** *

*************** *******,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 11.97 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.10.2007
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1487

 

 

268

 

 

 

301707

Симонець

Михайло

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.10.2007

 

 

Першочергова черга                 25.10.2007

*********************

1488

 

 

 

 

 

 

301708

Ватря

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ***********,

********** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.10.2007

1489

 

 

 

 

 

 

301258

Шрамко

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

************** *** * **,

*******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.10.2007

1490

 

 

269

 

 

 

301259

Берегова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5, *** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.10.2007

 

 

Першочергова черга                 26.10.2007

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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1491

 

 

 

 

 

 

301709

Грузіна

Марина

Олександрівна

                              **** рік

 

********

***************, *******

******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 39.6 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Першочергова черга Загальна черга                           26.10.2007

1492

 

 

 

 

 

 

301260

Білецький

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.11.2007

1493

 

 

 

 

 

 

301710

Холод

Олена

Степанівна

                              **** рік

 

** *********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.11.2007

1494

 

 

 

 

 

 

301261

Ткачук

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

*** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.11.2007
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1 2 3 4 5 6

1495

 

 

 

 

 

 

301711

Кирпа

Тетяна

Олексіївна

                              **** рік

 

*** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.11.2007

1496

 

 

 

 

 

 

301712

Логвиненко

Віталій

Петрович

                              **** рік

 

** ***** **********,

********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.11.2007

1497

 

 

 

 

 

 

301262

Твердоступ

Жанна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 38.55 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           14.11.2007

1498

 

 

 

 

 

 

301713

Руднік

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

*** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.11.2007
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1 2 3 4 5 6

1499

 

 

 

 

 

 

301263

Федосова

Людмила

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.11.2007

1500

 

 

 

 

 

 

301716

Тімченко

Ольга

Вікторівна

                              **** рік

 

** ************,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.11.2007

1501

 

 

 

 

 

 

400562

Мальченко

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

**********

************* *****

******* *

*************** *******,

******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, **************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.11.2007

1502

 

 

 

 

 

 

301264

Кашпуренко

Андрій

Павлович

                              **** рік

 

** ***************,

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.11.2007
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1 2 3 4 5 6

1503

 

 

270

 

 

 

301265

Гелета

Вікторія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/40,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.11.2007

 

 

Першочергова черга                 21.11.2007

*********** ***** ** ** ****** ******

1504

 

 

 

 

 

 

301717

Таран

Євгенія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, **********

****, *****, ********** ****,

*******, ********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.11.2007

1505

 

 

 

 

 

 

301266

Зубчик

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

************** *******,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** */42

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.11.2007

1506

 

 

 

 

 

 

301718

Журба

Алла

Геннадіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.11.2007
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1 2 3 4 5 6

1507

 

 

 

 

 

 

301720

Колесник

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

******* **********

******, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****,***** **/24

2 кімн.,  ж/пл. 23.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.11.2007

1508

 

 

 

 

 

 

301720

Леонтенко

Євген

Станіславович

                              **** рік

 

************** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.11.2007

1509

 

 

 

 

 

 

301719

Михайлова

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** *************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

*********** ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/82

3 кімн.,  ж/пл. 21.03 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.11.2007

1510

 

 

 

 

 

 

301267

Лабзіна

Лідія

Сидорівна

                              **** рік

 

*** *************,

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **

 

Договір наймання

Проживає в місті з 2007 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           29.11.2007
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1511

 

 

 

 

 

 

301722

Манішевська

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

*** *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.12.2007

1512

 

 

 

 

 

 

301723

Балакіна

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.12.2007

1513

 

 

 

 

 

 

301724

Орлик

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

******* **********

****************,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.12.2007

1514

 

 

 

 

 

 

301725

Бабіч

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1970 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.12.2007
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1515

 

 

 

 

 

 

301268

Івахненко

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

*** * ******* ***** *,

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.12.2007

1516

 

 

443

 

 

 

301726

Резниченко

Анатолій

Андрійович

                              **** рік

 

**** ***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.12.2007

 

 

Першочергова черга                 17.10.2014

******* ***** ** *****

1517

 

 

271

 

 

 

301727

Скрипниченко

Любов

Йосипівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.8 кв.м

Окрема квартира

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.12.2007

 

 

Першочергова черга                 06.12.2007

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1518

 

 

 

 

 

 

301728

Фабрика

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

************** **

**************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.12.2007
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1 2 3 4 5 6

1519

 

 

 

 

 

 

301269

Коваленко

Ірина

Олексіївна

                              **** рік

 

*** * ******* ***** *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.12.2007

1520

 

 

 

 

 

 

301270

Симоненко

Юрій

Сергійович

                              **** рік

 

**** * *, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.2007

1521

 

 

 

 

 

 

301729

Близнюк

Василь

Володимирович

                              **** рік

 

*** ** ***********,

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2007 р.

Першочергова черга Загальна черга                           18.12.2007

1522

 

 

 

 

 

 

301730

Троян

Наталія

Василівна

                              **** рік

 

*** * ********* *,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.12.2007
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1523

 

 

 

 

 

 

301731

Швиденко

Анатолій

Анатолійович

                              **** рік

 

*** * ********** *,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2003 р.

Першочергова черга Загальна черга                           18.12.2007

1524

 

 

 

 

 

 

301732

Кизима

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.12.2007

1525

 

 

 

 

 

 

301733

Коваленко

Олександр

Павлович

                              **** рік

 

****, ********* *******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.01.2008

1526

 

 

 

 

 

 

301734

Каплунова

Анна

Іванівна

                              **** рік

 

********* ***********

******* ****, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.01.2008
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1 2 3 4 5 6

1527

 

 

272

 

 

 

301735

Ніколенко

Анастасія

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.01.2008

 

 

Першочергова черга                 06.02.2008

*******  ****

1528

 

 

320

 

 

 

301736

Пітюренко

Олександр

Антонович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.01.2008

 

 

Першочергова черга                 12.10.2009

********* ******* *********

1529

 

 

 

 

 

 

301737

Сидоренко

Тетяна

Валентинівна

                              **** рік

 

*************** *******

********, **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.01.2008

1530

 

 

 

 

 

 

301271

Кузьменко

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.01.2008
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1531

 

 

 

 

 

 

301738

Плохотнюк

Інна

Валентинівна

                              **** рік

 

*************** *******

********, ****

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.01.2008

1532

 

 

 

 

 

 

301272

Тонконог

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

*************** *******

********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 31 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           17.01.2008

1533

 

 

 

 

 

 

301273

Кравченко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ****** ***********,

**************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.01.2008

1534

 

 

 

 

 

 

301739

Шелін

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

**************

*********** * *,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.01.2008
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1535

 

 

 

 

 

 

301740

Гришина

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.01.2008

1536

 

 

 

 

 

 

301274

Кіріченко

Ігор

Дмитрович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.01.2008

1537

 

 

 

 

 

 

301741

Тимченко

Ігор

Євгенович

                              **** рік

 

********* ******* *

*********** *******,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.01.2008

1538

 

 

 

 

 

 

301275

Коваль

Валентина

Петрівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.01.2008
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1539

 

 

 

 

 

 

301742

Гонець

Оксана

Вікторівна

                              **** рік

 

*** **** *****, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.01.2008

1540

 

 

 

 

 

 

301743

Антонюк

Світлана

Анатоліївна

                              **** рік

 

****, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.01.2008

1541

 

 

 

 

 

 

301744

Богаченкова

Валентина

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*/163, *** **

 

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1964 р.

Першочергова черга Загальна черга                           25.01.2008

1542

 

 

 

 

 

 

301277

Чес

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

**** ************,

***********

 

Членів сім'ї: *

*** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**/50, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.01.2008
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1543

 

 

 

 

 

 

301745

Остапенко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

*** *****, *************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

 

Договір піднаймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Першочергова черга Загальна черга                           29.01.2008

1544

 

 

 

 

 

 

301746

Поліщук

Олексій

Петрович

                              **** рік

 

**** ******* *

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.05 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.01.2008

1545

 

 

 

 

 

 

301747

Грабовський

Віталій

Стахович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.58 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.01.2008

1546

 

 

695

 

 

 

301748

Єлісєєва

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.01.2008

 

 

Першочергова черга                 19.05.2017

******* ******* ***
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1547

 

 

 

 

119

 

530090

Жуліда

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

******** *****

**********, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.02.2008

 

 

Позачергова черга                     06.02.2008

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

1548

 

 

862

 

 

 

301281

Рибачек

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 29.16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.2008

 

 

Першочергова черга                 21.08.2020

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1549

 

 

 

 

 

 

301751

Ніжнік

Олена

Михайлівна

                              **** рік

 

*** *****, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.02.2008

1550

 

 

 

 

 

 

301752

Пирогова

Наталя

Станіславівна

                              **** рік

 

*** *****

***************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.02.2008
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1551

 

 

 

 

 

 

301282

Чорнуцька

Яна

Василівна

                              **** рік

 

*** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 25.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.02.2008

1552

 

 

 

 

 

 

301283

Гринченко

Ірина

Іванівна

                              **** рік

 

******* ***** ********,

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.02.2008

1553

 

 

 

 

 

 

301753

Шаповалов

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

***** **** ******* *

*************** ****,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.02.2008

1554

 

 

 

 

 

 

301284

Музика

Тетяна

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* **********

*************** *******

****, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.02.2008
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1555

 

 

 

 

 

 

301285

Підгорна

Ірина

Андріївна

                              **** рік

 

*************

*************** *******

****, **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

***, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.18 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.02.2008

1556

 

 

671

 

 

 

301754

Бершадська

Юлія

Іванівна

                              **** рік

 

** ************,

***********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.02.2008

 

 

Першочергова черга                 07.02.2017

******** ************ *************

1557

 

 

 

 

 

 

301755

Кльоп

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.02.2008

1558

 

 

 

 

 

 

301286

Гриценко

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ******** *****

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

***** ***********,*****

**/20

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.2008
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1559

 

 

 

 

197

 

301756

Рєзвих

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*********** ****, ***,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 41.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.02.2008

 

 

Позачергова черга                     14.12.2012

*****, *** *** * *****

1560

 

 

 

 

 

 

301758

Скачко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ************,

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.02.2008

1561

 

 

 

 

 

 

301759

Гостєєва

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 12.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.02.2008

1562

 

 

 

 

 

 

301760

Женілов

Сергій

Федорович

                              **** рік

 

***************

********* ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, ******, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

***** **********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.02.2008
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1563

 

 

 

 

 

 

301761

Полякова

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ***** ******** * *,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Першочергова черга Загальна черга                           28.02.2008

1564

 

 

 

 

 

 

301762

Бруцький

Олександр

Павлович

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.02.2008

1565

 

 

 

 

 

 

301763

Столяр

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

*********** ***

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.03.2008

1566

 

 

 

 

 

 

301764

Ходько

Олег

Олександрович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.91 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.03.2008
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1567

 

 

 

 

 

 

301765

Яриш

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*** ****** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

***********,***** **

 

Договір наймання

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           04.03.2008

1568

 

 

 

 

 

 

301766

Рязанова

Ганна

Вікторівна

                              **** рік

 

********** ***** **

*********** *******

*********, **********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** *

 

Договір піднаймання

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Першочергова черга Загальна черга                           04.03.2008

1569

 

 

 

 

 

 

301287

Салоїд

Олексій

Васильович

                              **** рік

 

*********** *********

*****************,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

*/5

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.03.2008

1570

 

 

 

 

 

 

301767

Кітрар

Олексій

Олександрович

                              **** рік

 

***** **************,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.03.2008
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1571

 

 

 

 

 

 

301768

Замишляк

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

1 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Першочергова черга Загальна черга                           06.03.2008

1572

 

 

 

 

 

 

301288

Козинець

Євгеній

Іванович

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.03.2008

1573

 

 

 

 

 

 

301769

Романюк

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

**** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 9.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2008

1574

 

 

273

 

 

 

301289

Полозюк

Надія

Іванівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 8 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2008

 

 

Першочергова черга                 06.03.2008

********  * * *
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1575

 

 

 

 

 

 

301770

Флоренко

Юлія

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ***********

***** ****, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,***** *,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 40.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2008

1576

 

 

389

 

 

 

301771

Іванова

Наталія

Юріївна

                              **** рік

 

*** **************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.31 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2008

 

 

Першочергова черга                 17.08.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

1577

 

 

 

 

 

 

301290

Сафронов

Віталій

Олександрович

                              **** рік

 

******* ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,*****

**/67, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.03.2008

1578

 

 

 

 

 

 

301291

Кусекеєва

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.03.2008
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1579

 

 

 

 

 

 

301772

Пануш

Ірина

Василівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 12.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.03.2008

1580

 

 

 

 

 

 

301773

Бандурко

Віталій

В"ячеславович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.03.2008

1581

 

 

 

 

242

 

301774

Шамрай

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

**

**********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *********** ****,

******, *********** ****, ***,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.2008

 

 

Позачергова черга                     08.04.2015

*****, *** *** * *****

1582

 

 

 

 

 

 

301292

Ірха

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

*** *******, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.03.2008
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1583

 

 

 

 

 

 

301775

Ткаченко

Михайло

Леонідович

                              **** рік

 

*** **** * ****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.03.2008

1584

 

 

 

 

 

 

301776

Кондратюк

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

***

*********************,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.03.2008

1585

 

 

275

 

 

 

301777

Захарченко

Наталія

Юріївна

                              **** рік

 

*************** *******,

********* *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.03.2008

 

 

Першочергова черга                 26.03.2008

*******  ****

1586

 

 

 

 

 

 

301778

Тураєва

Людмила

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.62 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.2008
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1587

 

 

 

 

 

 

301779

Байрамов

Вусал

Чингиз огли

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 23.81 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.2008

1588

 

 

 

 

 

 

301780

Аполярова

Марина

Олександрівна

                              **** рік

 

*** * **, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.03.2008

1589

 

 

 

 

 

 

301781

Нічишин

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

***

*********************,

******** *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,*****

**/11, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 26.32 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.04.2008

1590

 

 

 

 

 

 

301782

Меланіна

Алла

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** ***************

****** *******

*********, *************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, ******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ****,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.03 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.04.2008
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1591

 

 

 

 

 

 

301293

Гриценко

Лариса

Петрівна

                              **** рік

 

*** ****************

*********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           10.04.2008

1592

 

 

 

 

 

 

301294

Волошина

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** **************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 25.88 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2008

1593

 

 

 

 

 

 

301783

Урсулова

Маргарита

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2008

1594

 

 

 

 

 

 

301295

Зюнзя

Вячеслав

Вікторович

                              **** рік

 

******** ************

***********************

*, ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

***** *********,***** *, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2008
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1595

 

 

 

 

 

 

301784

Гуцу

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

****** *******, ********

******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2008

1596

 

 

 

 

 

 

301785

Титаренко

Руслан

Григорович

                              **** рік

 

***** *** ****, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.2008

1597

 

 

 

 

 

 

301786

Василега

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

******** ************

********* ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.04.2008

1598

 

 

 

 

 

 

301787

Таляренко

Сергій

Лікандрович

                              **** рік

 

***************

**********, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 22.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.2008
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1599

 

 

276

 

 

 

301296

Муленко

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 27.59 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.2008

 

 

Першочергова черга                 16.04.2008

*******  ****

1600

 

 

 

 

 

 

301297

Кологрива

Інна

Вікторівна

                              **** рік

 

***** ***** ***********,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 22.37 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.04.2008

1601

 

 

 

 

 

 

301788

Томчук

Анатолій

Павлович

                              **** рік

 

**** ******* *

*************** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **-*, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           17.04.2008

1602

 

 

 

 

 

 

301789

Громадська

Лідія

Сергіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

 

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           17.04.2008
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1603

 

 

 

 

 

 

301790

Трикіна

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.04.2008

1604

 

 

277

 

 

 

301792

Вербицький

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

*** ***********,

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.04.2008

 

 

Першочергова черга                 24.04.2008

***** *** ********** *********

1605

 

 

 

 

 

 

301298

Зінченко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********** *********

***, ******** **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.04.2008

1606

 

 

 

 

 

 

301793

Назаренко

Оксана

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ***** ******** * **,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.04.2008
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1607

 

 

 

 

 

 

301299

Павленко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

*** ************,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, * м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.04.2008

1608

 

 

 

 

 

 

301794

Луценко

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******* *************,

******** *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.05.2008

1609

 

 

 

 

 

 

301795

Миронюк

Григорій

Якович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.05.2008

1610

 

 

 

 

 

 

301796

Кравченко

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.05.2008



405

1 2 3 4 5 6

1611

 

 

 

 

 

 

301300

Тарасенко

Алла

Григорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.8 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкована

Проживає 12 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.2008

1612

 

 

 

 

 

 

301798

Опря

Євгеній

Вікторович

                              **** рік

 

*** ***********,

*************

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ********* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 38.58 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.05.2008

1613

 

 

 

 

 

 

301800

Прокопов

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

*** **************

********, *************

*****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.05.2008

1614

 

 

 

 

 

 

301799

Корниця

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.05.2008



406

1 2 3 4 5 6

1615

 

 

 

 

 

 

301801

Сізорова

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

***, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **-*, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 19.03 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.05.2008

1616

 

 

 

 

 

 

301802

Бойко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** */2,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.05.2008

1617

 

 

 

 

 

 

301803

Зима

Олексій

Андрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ********* ****,

***, ********* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.05.2008

1618

 

 

 

 

 

 

301804

Майборода

Артем

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.05.2008



407

1 2 3 4 5 6

1619

 

 

278

 

 

 

301805

Короткова

Оксана

Владиславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************* ****,

***, ************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.05.2008

 

 

Першочергова черга                 30.05.2008

*********** ***** ** ** ****** ******

1620

 

 

 

 

 

 

301806

Степанюк

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

*** *****************

******, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           03.06.2008

1621

 

 

 

 

 

 

301807

Бойченко

Світлана

Сергіївна

                              **** рік

 

************** ******

****, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.06.2008

1622

 

 

 

 

 

 

301808

Жутін

Дмитро

Володимирович

                              **** рік

 

********** ************

******* ****,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.06.2008



408

1 2 3 4 5 6

1623

 

 

279

 

 

 

301809

Чернявська

Оксана

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

***** ***********,***** *-*,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 31.7 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.06.2008

 

 

Першочергова черга                 04.06.2008

*******  ****

1624

 

 

280

 

 

 

301302

Богачук

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: **

******* ****, ***, ************

****, ******, ************ ****,

******, ************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, *******,

************ ****, ***,

********** ****, ****, **********

****, ******, ********** ****,

****, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.1 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.06.2008

 

 

Першочергова черга                 05.06.2008

*********** ***** ** ** ****** ******

1625

 

 

 

 

 

 

301810

Андрієнко

Віктор

Вікторович

                              **** рік

 

*** ********** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.06.2008

1626

 

 

 

 

 

 

301811

Миценко

Віра

Миколаївна

                              **** рік

 

********** **********

****** * ** *********,

*****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.06.2008



409

1 2 3 4 5 6

1627

 

 

281

 

 

 

301812

Лобко

Юрій

Вікторович

                              **** рік

 

***

***********************

, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ********** ****,

******, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.06.2008

 

 

Першочергова черга                 06.06.2008

*********** ***** ** ** ****** ******

1628

 

 

 

 

 

 

301813

Яблонська

Ірина

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 21.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.06.2008

1629

 

 

 

 

 

 

301814

Щелко

Максим

Григорович

                              **** рік

 

**** ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.06.2008

1630

 

 

 

 

 

 

301815

Цигульська

Ганна

Миколаївна

                              **** рік

 

******* ********, *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

**************** ****, ***,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/98,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 35.44 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.2008



410

1 2 3 4 5 6

1631

 

 

 

 

 

 

301303

Стасенко

Олексій

Анатолійович

                              **** рік

 

**** *************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.06.2008

1632

 

 

282

 

 

 

301816

Липчей

Юлія

Михайлівна

                              **** рік

 

********** **********

****** ************** *

** **********,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.2008

 

 

Першочергова черга                 18.06.2008

*******  ****

1633

 

 

283

 

 

 

301304

Нестеренко

Альона

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**, ***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.06.2008

 

 

Першочергова черга                 19.06.2008

*******  ****

1634

 

 

 

 

 

 

301817

Кісіль

Андрій

Сергійович

                              **** рік

 

*** ********

************, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.06.2008



411

1 2 3 4 5 6

1635

 

 

 

 

 

 

301818

Коваленко

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

*** *** ************

***** ********, *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 20.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.2008

1636

 

 

 

 

 

 

301819

Желудченко

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.06.2008

1637

 

 

 

 

 

 

301820

Цурлай

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

************

***********************

*, *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.2008

1638

 

 

 

 

 

 

301305

Киртока

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,***** *,

*** ***

1 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Першочергова черга Загальна черга                           01.07.2008



412

1 2 3 4 5 6

1639

 

 

 

 

 

 

301821

Луньова

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.07.2008

1640

 

 

 

 

 

 

301824

Деркач

Іван

Михайлович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           09.07.2008

1641

 

 

 

 

 

 

301825

Куліш

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, **********

****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.07.2008

1642

 

 

 

 

 

 

301306

Божок

Валентина

Вікторівна

                              **** рік

 

*** **************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.07.2008



413

1 2 3 4 5 6

1643

 

 

 

 

 

 

301307

Вусата

Віолета

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           22.07.2008

1644

 

 

 

 

 

 

301826

Андреєва

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.07.2008

1645

 

 

284

 

 

 

301827

Костюк

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******, ***, *********** ****,

***, *********** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.07.2008

 

 

Першочергова черга                 24.07.2008

*********************

1646

 

 

 

 

 

 

301828

Белінська

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** **** ****** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.91 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.07.2008



414
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1647

 

 

 

 

211

 

301308

Барачок

Людмила

Федорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 41.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.07.2008

 

 

Позачергова черга                     15.07.2013

*****, *** *** * *****

1648

 

 

 

 

 

 

301829

Бєлов

Віталій

Віталійович

                              **** рік

 

** ***** ******** *

********** ***********

*******, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.07.2008

1649

 

 

 

 

 

 

301830

Салата

Вікторія

Андріївна

                              **** рік

 

*** *************

************, ***** *

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.07.2008

1650

 

 

 

 

 

 

301831

Паламарчук

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           30.07.2008



415

1 2 3 4 5 6

1651

 

 

 

 

 

 

301309

Невідомий

Олександр

Михайлович

                              **** рік

 

*** **** **** *****,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **************,***** *,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           31.07.2008

1652

 

 

298

 

 

 

301832

Гавриш

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2008

 

 

Першочергова черга                 28.11.2008

********  * * * *******

1653

 

 

 

 

 

 

301833

Гавриш

Дмитро

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2008

1654

 

 

 

 

 

 

301834

Ніколенко

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2008



416

1 2 3 4 5 6

1655

 

 

 

 

 

 

301311

Новохатько

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 35.4 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2008

1656

 

 

 

 

 

 

301835

Козак

Ольга

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2008

1657

 

 

 

 

 

 

301836

Казанцева

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

***** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 38.05 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.08.2008

1658

 

 

 

 

 

 

301837

Волошина

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.08.2008



417

1 2 3 4 5 6

1659

 

 

286

 

 

 

301312

Зайченко

Алла

Анатоліївна

                              **** рік

 

****** *******

*********, ****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **-*,

***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.08.2008

 

 

Першочергова черга                 12.08.2008

*******  ****

1660

 

 

 

 

 

 

301314

Зайцева

Оксана

Дмитріївна

                              **** рік

 

************** ******

********** *********

*******, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.08.2008

1661

 

 

 

 

 

 

301839

Зелінський

Станіслав

Сергійович

                              **** рік

 

*** *** *******, *******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** ***-*,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 45.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.08.2008

1662

 

 

 

 

 

 

301316

Барська

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ************

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.09.2008



418

1 2 3 4 5 6

1663

 

 

 

 

 

 

301840

Багайлюк

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

******* **********

********** ************,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.09.2008

1664

 

 

 

 

 

 

301841

Майданик

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

*** ********** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**/71

2 кімн.,  ж/пл. 30.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2001 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           03.09.2008

1665

 

 

287

 

 

 

301842

Каменецька

Вікторія

Василівна

                              **** рік

 

*********** ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **/77,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.09.2008

 

 

Першочергова черга                 04.09.2008

*******  ****

1666

 

 

 

 

 

 

301843

Морозов

Юрій

Володимирович

                              **** рік

 

************** ********

******* * *, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 26.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.09.2008



419

1 2 3 4 5 6

1667

 

 

 

 

 

 

301844

Погребняк

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

***************

********* ********

*****, *******

************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.09.2008

1668

 

 

288

 

 

 

301317

Бондаренко

Ірина

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.09.2008

 

 

Першочергова черга                 15.09.2008

*******  ****

1669

 

 

 

 

 

 

301846

Гусаков

Михайло

Володимир

                              **** рік

 

*** *****************,

******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.09.2008

1670

 

 

 

 

 

 

301318

Вязніков

Петро

Дмитрович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.09.2008



420

1 2 3 4 5 6

1671

 

 

289

 

 

 

301319

Дегтярьов

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** *****, *******

*******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, *******,

************ ****, *******,

************* ****, *********,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.76 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.09.2008

 

 

Першочергова черга                 18.09.2008

*********************

1672

 

 

 

 

 

 

301847

Тищенко

Валерій

Сергійович

                              **** рік

 

*** *********** ****

******, *******

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ****** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2008

1673

 

 

290

 

 

 

301848

Будницька

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** **********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Част. приватного будинку

Ветхий будинок

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.09.2008

 

 

Першочергова черга                 24.09.2008

*********** ***** ** ** ****** ******

1674

 

 

 

 

 

 

301849

Тарнавська

Антоніна

Олександрівна

                              **** рік

 

******* **********

*******, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.09.2008



421

1 2 3 4 5 6

1675

 

 

 

 

 

 

301850

Бібікова

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.09.2008

1676

 

 

 

 

 

 

301851

Ляшок

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

***************

******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           01.10.2008

1677

 

 

777

 

 

 

301852

Чега

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2008

 

 

Першочергова черга                 14.12.2018

******* ******* ***

1678

 

 

 

 

 

 

301853

Шибіста

Вікторія

Юріївна

                              **** рік

 

*** **** ***** ********   

 * **, ****, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 29.69 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.10.2008



422

1 2 3 4 5 6

1679

 

 

 

 

 

 

301854

Бортник

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2008

1680

 

 

 

 

 

 

301855

Пахомова

Олена

Леонідівна

                              **** рік

 

**********,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2008

1681

 

 

 

 

 

 

301856

Поліщук

Микола

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2008

1682

 

 

 

 

 

 

301857

Майлик

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2008



423

1 2 3 4 5 6

1683

 

 

 

 

 

 

301858

Марченко

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2008

1684

 

 

291

 

 

 

301859

Кісельова

Любов

Олександрівна

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2008

 

 

Першочергова черга                 02.10.2008

*******  ****

1685

 

 

 

 

 

 

301861

Поліщук

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.10.2008

1686

 

 

 

 

 

 

301862

Видиш

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ************,

**************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.10.2008



424

1 2 3 4 5 6

1687

 

 

292

 

 

 

301864

Южад

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ********* ****,

******, ********* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 46 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2008

 

 

Першочергова черга                 15.10.2008

*********** ***** ** ** ****** ******

1688

 

 

 

 

 

 

301320

Спрінчан

Маргарита

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2008

1689

 

 

 

 

 

 

301866

Ляпіна

Галина

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** ****** *******,*****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 8.83 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2008

1690

 

 

 

 

 

 

301867

Маслюк

Світлана

Володимирович

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.10.2008



425

1 2 3 4 5 6

1691

 

 

817

 

 

 

301321

Габріелян

Рузана

Арменовна

                              **** рік

 

******** *****

*********** **********,

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 30.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.2008

 

 

Першочергова черга                 04.06.2019

*******  ****

1692

 

 

 

 

 

 

301868

Осауленко

Тетяна

Веніамінівна

                              **** рік

 

*** **** ************,

********* *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ****** *******,*****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.2008

1693

 

 

 

 

 

 

301870

Руденко

Андрій

Григорович

                              **** рік

 

******** *********

********* *

*************,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.10.2008

1694

 

 

 

 

 

 

301321

Пічкур

Ольга

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.10.2008



426

1 2 3 4 5 6

1695

 

 

 

 

 

 

301871

Сівак

Руслан

Ярославович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.10.2008

1696

 

 

294

 

 

 

301872

Водотика

Анатолій

Михайлович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************ ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.10.2008

 

 

Першочергова черга                 21.10.2008

*********************

1697

 

 

 

 

 

 

301873

Родіонова

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.10.2008

1698

 

 

 

 

 

 

301874

Кудріч

Наталія

Василівна

                              **** рік

 

***** *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.10.2008



427

1 2 3 4 5 6

1699

 

 

 

 

 

 

301322

Ситник

Катерина

Дмитрівна

                              **** рік

 

***** ********* *******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.10.2008

1700

 

 

 

 

 

 

301875

Прокопенко

Віталій

Михайлович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *-*

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           29.10.2008

1701

 

 

 

 

 

 

301876

Балачій

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

********** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.10.2008

1702

 

 

685

 

 

 

301323

Тупович

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* ***

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.11.2008

 

 

Першочергова черга                 04.04.2017

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

1703

 

 

738

 

 

 

301324

Лехан

Вікторія

Олександрівна

                              **** рік

 

*** ******** ********

**********, ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.11.2008

 

 

Першочергова черга                 15.02.2018

*******  ****

1704

 

 

549

 

 

 

301877

Кравченко

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

********** *** ****

*******, *********

******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.11.2008

 

 

Першочергова черга                 15.01.2016

******* ******* ***

1705

 

 

 

 

 

 

301878

Валюс

Олександр

Олексанрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ****, ********** ****,

******, ********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.11.2008

1706

 

 

 

 

 

 

301879

Давидова

Наталя

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.11.2008



429

1 2 3 4 5 6

1707

 

 

 

 

 

 

301880

Пильщик

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

***** ***************

********, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.11.2008

1708

 

 

 

 

 

 

301882

Тіньков

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

****, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.11.2008

1709

 

 

297

 

 

 

301883

Ковтун

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

***

*********************,

*************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.11.2008

 

 

Першочергова черга                 28.11.2008

*********************

1710

 

 

 

 

 

 

301884

Скубиш

Сергій

Валерійович

                              **** рік

 

*** *****************

*********** *********,

*****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 37.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.12.2008



430

1 2 3 4 5 6

1711

 

 

299

 

 

 

400896

Кравченко

Олег

Іванович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.12.2008

 

 

Першочергова черга                 08.12.2008

********* ******* *********

1712

 

 

 

 

 

 

301326

Кірнасова

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.12.2008

1713

 

 

 

 

 

 

301885

Вотінов

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, ************ ****,

******, ************ ****, ****,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.6 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання в 1-ій

кімнаті двох і більше

сімей

Загальна черга                           12.12.2008

1714

 

 

 

 

 

 

301886

Аліксейчик

Раїса

Платонівна

                              **** рік

 

*** ***********,

************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.12.2008



431

1 2 3 4 5 6

1715

 

 

 

 

 

 

301887

Скібіцький

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           24.12.2008

1716

 

 

300

 

 

 

301888

Коновальчук

Оксана

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.12.2008

 

 

Першочергова черга                 24.12.2008

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1717

 

 

301

 

 

 

400001

Нагула

Наталія

Степанівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****,

*******, *********** ****,

******, *********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********

********,***** ***, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 29.23 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.01.2009

 

 

Першочергова черга                 08.01.2009

*********** ***** ** ** ****** ******

1718

 

 

 

 

 

 

400004

Чорна

Наталія

Юріївна

                              **** рік

 

*** ** **********,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.01.2009



432

1 2 3 4 5 6

1719

 

 

303

 

 

 

400006

Волохова

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 34 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.01.2009

 

 

Першочергова черга                 29.01.2009

*******  ****

1720

 

 

 

 

 

 

400007

Товста

Анна

Ігорівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1969 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.01.2009

1721

 

 

304

 

 

 

400008

Рогожка

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

********** ******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

**********,***** **/2

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           06.02.2009

 

 

Першочергова черга                 06.02.2009

*********************

1722

 

 

 

 

 

 

400009

Будулатій

Євген

Сергійович

                              **** рік

 

*** ****************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.02.2009



433

1 2 3 4 5 6

1723

 

 

 

 

 

 

400010

Федун

Веста

Максимівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.2009

1724

 

 

 

 

 

 

400011

Молдавський

Володимир

Віталійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.02.2009

1725

 

 

 

 

 

 

400013

Шматько

Ірина

Василівна

                              **** рік

 

*** ******* ****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.02.2009

1726

 

 

 

 

 

 

400014

Васильєва

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.02.2009
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1727

 

 

 

 

 

 

400017

Куценко

Ніна

Василівна

                              **** рік

 

***** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.02.2009

1728

 

 

 

 

 

 

400017

Куценко

Марина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.02.2009

1729

 

 

305

 

 

 

400016

Копаниця

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.02.2009

 

 

Першочергова черга                 26.02.2009

*******  ****

1730

 

 

306

 

 

 

400018

Лиховідова

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.03.2009

 

 

Першочергова черга                 02.03.2009

*******  ****
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1731

 

 

 

 

 

 

400019

Горбачова

Ірина

Григорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.84 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.03.2009

1732

 

 

307

 

 

 

400021

Данильченко

Любов

Савеліївна

                              **** рік

 

*** *** *******,

**********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.03.2009

 

 

Першочергова черга                 04.03.2009

*******  ****

1733

 

 

 

 

 

 

400022

Шевелєв

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

** **** **********,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.89 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.03.2009

1734

 

 

308

 

 

 

400023

Джума

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

****, ****** ******* **

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** **,

*******, ********** ****, ***,

********** ****, ******,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 24.95 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.2009

 

 

Першочергова черга                 19.03.2009

*********** ***** ** ** ****** ******
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1735

 

 

 

 

 

 

400024

Никифоренко

Олексій

Геннадійович

                              **** рік

 

*** ************,

********* * **********

******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.03.2009

1736

 

 

 

 

 

 

400028

Медяник

Людмила

Сергіївна

                              **** рік

 

****** *******

*********, ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.04.2009

1737

 

 

556

 

 

 

400026

Котик

Тетяна

Сергіївна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.04.2009

 

 

Першочергова черга                 29.01.2016

******* ******* ***

1738

 

 

 

 

 

 

400027

Антонов

Антон

Антонович

                              **** рік

 

******* **********

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.04.2009
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1739

 

 

 

 

 

 

400029

Заяц

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

*** *******, *******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.04.2009

1740

 

 

 

 

 

 

400030

Болюра

Валерій

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.04.2009

1741

 

 

 

 

 

 

400035

Стеценко

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** * **, *************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *****,

************* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.04.2009

1742

 

 

 

 

 

 

400031

Шаповал

Тетяна

Юріївна

                              **** рік

 

** ***** **********,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

*-*

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.04.2009
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1743

 

 

 

 

 

 

400033

Резнікова

Надія

Андріївна

                              **** рік

 

******* *******

*********** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.04.2009

1744

 

 

 

 

 

 

400034

Чиженко

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

*** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.04.2009

1745

 

 

 

 

 

 

400036

Карпенко

Юлія

Віталіївна

                              **** рік

 

****** *****, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.05.2009

1746

 

 

 

 

 

 

400037

Рябовол

Віолетта

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.05.2009
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1747

 

 

 

 

 

 

400038

Остапчук

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ****,

************* ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.05.2009

1748

 

 

 

 

 

 

400039

Болтянська

Валентина

Віталіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           20.05.2009

1749

 

 

 

 

 

 

400040

Кравченко

Валентин

Анатолійович

                              **** рік

 

*** *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 21.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2009

1750

 

 

 

 

 

 

400041

Барна

Ірина

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** */2,

*** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.05.2009
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1751

 

 

 

 

 

 

400042

Ворошилова

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** ***** ******** * **,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 29.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.06.2009

1752

 

 

 

 

 

 

400043

Рубля

Валентин

Іванович

                              **** рік

 

************** *******

*********, **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.06.2009

1753

 

 

309

 

 

 

400044

Хрістус

Ніна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.06.2009

 

 

Першочергова черга                 10.06.2009

*******  ****

1754

 

 

 

 

 

 

400045

Накопюк

Оксана

В"ячеславівна

                              **** рік

 

*** ********, ********

******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.06.2009
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1755

 

 

 

 

 

 

400046

Якушина

Уляна

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.06.2009

1756

 

 

 

 

 

 

400047

Губрій

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

********** ***********,

*************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.06.2009

1757

 

 

310

 

 

 

400052

Броска

Олена

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.06.2009

 

 

Першочергова черга                 24.06.2009

*******  ****

1758

 

 

 

 

 

 

400053

Тягай

Тетяна

Юріївна

                              **** рік

 

*************** *******,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ************,*****

**-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.2 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.07.2009
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1759

 

 

 

 

 

 

400054

Пташкін

Руслан

Олександрович

                              **** рік

 

***

*********************,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.07.2009

1760

 

 

 

 

 

 

400055

Дощенко

Юрій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.07.2009

1761

 

 

311

 

 

 

400056

Шевченко

Яна

Василівна

                              **** рік

 

***************

***********

*****************,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.07.2009

 

 

Першочергова черга                 09.07.2009

*********** ***** ** ** ****** ******

1762

 

 

 

 

 

 

400057

Великород

Ольга

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** *

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.07.2009
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1763

 

 

312

 

 

 

400059

Галах

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

***** *********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.85 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.07.2009

 

 

Першочергова черга                 23.07.2009

*********************

1764

 

 

 

 

 

 

400060

Чупраков

Дмитро

Леонідович

                              **** рік

 

** **************,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.07.2009

1765

 

 

 

 

 

 

400061

Кареліна

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.08.2009

1766

 

 

313

 

 

 

400062

Павлиш

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.08.2009

 

 

Першочергова черга                 11.08.2009

*******  ****
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1767

 

 

314

 

 

 

400063

Бахмутський

Анатолій

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           13.08.2009

 

 

Першочергова черга                 13.08.2009

*********************

1768

 

 

 

 

 

 

400064

Власюк

Юрій

Борисович

                              **** рік

 

********** ** ****,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           21.08.2009

1769

 

 

 

 

 

 

400065

Гонтаренко

Оксана

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.08.2009

1770

 

 

316

 

 

 

400066

Шевченко

Вікторія

Валеріївна

                              **** рік

 

**** ***********,

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, ******, *****

м. Кропивницький

***** *********,***** *-*

2 кімн.,  ж/пл. 26.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.09.2009

 

 

Першочергова черга                 09.09.2009

*******  ****
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1 2 3 4 5 6

1771

 

 

 

 

 

 

400067

Вагнер

Костянтин

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.09.2009

1772

 

 

 

 

 

 

400068

Козак

Олександр

Леонідович

                              **** рік

 

**** *******, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.03 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.09.2009

1773

 

 

317

 

 

 

400903

Гінцар

Юлія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* *******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.09.2009

 

 

Першочергова черга                 24.09.2009

********* ******* *********

1774

 

 

318

 

 

 

400902

Панасюк

Юрій

Васильович

                              **** рік

 

********* ***

 

Членів сім'ї: *

********, *******, ************

****, *** *******, ************

****, ******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.09.2009

 

 

Першочергова черга                 24.09.2009

********* ******* *********
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1775

 

 

319

 

 

 

400903

Плавчан

Ігор

Володимирович

                              **** рік

 

********* *******

*************

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 52.97 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.09.2009

 

 

Першочергова черга                 24.09.2009

********* ******* *********

1776

 

 

 

 

 

 

400069

Слохіняк

Ольга

Омелянівна

                              **** рік

 

*** *********** ****

******, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.10.2009

1777

 

 

 

 

 

 

400071

Олійник

Юрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.10.2009

1778

 

 

 

 

 

 

400072

Чернявська

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** * **, ********

********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1967 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2009



447

1 2 3 4 5 6

1779

 

 

 

 

 

 

400073

Хруль

Віталій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.10.2009

1780

 

 

 

 

 

 

400074

Лазур-Шевцов

Денис

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

****************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **-*, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.10.2009

1781

 

 

321

 

 

 

400075

Дуденко

Раїса

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.10.2009

 

 

Першочергова черга                 28.10.2009

*******  ****

1782

 

 

 

 

 

 

400077

Белінська

Катерина

Леонідівна

                              **** рік

 

*** **********

**********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

 

Договір піднаймання

Першочергова черга Загальна черга                           18.11.2009
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1783

 

 

 

 

 

 

400078

Полтавський

Євген

Володимирович

                              **** рік

 

*********** *****

***********,

********************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.11.2009

1784

 

 

322

 

 

 

400080

Цивінський

Валентин

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** *, ***

*

1 кімн.

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Першочергова черга Загальна черга                           01.12.2009

 

 

Першочергова черга                 01.12.2009

*********************

1785

 

 

 

 

 

 

400081

Ковальова

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

**** * *, *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           02.12.2009

1786

 

 

 

 

 

 

400082

Науменко

Інна

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.12.2009
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1787

 

 

 

 

 

 

400083

Галбен

Наталя

Едуардівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.12.2009

1788

 

 

 

 

 

 

400084

Фабрика

Лариса

Сергіївна

                              **** рік

 

****** ******

***********, *******

******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.12.2009

1789

 

 

 

 

 

 

400085

Литовченко

Вікторія

Валентинівна

                              **** рік

 

************** ******

****** *******,

*************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.12.2009

1790

 

 

323

 

 

 

400086

Дворецький

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

********** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1969 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.12.2009

 

 

Першочергова черга                 16.12.2009

***** *** ********** *********
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1791

 

 

 

 

 

 

400087

Рипаленко

Олена

Олексіївна

                              **** рік

 

***************

***********, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.12.2009

1792

 

 

324

 

 

 

400089

Малухін

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.01.2010

 

 

Першочергова черга                 18.01.2010

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1793

 

 

 

 

 

 

400090

Панькіна

Світлана

Никанорівна

                              **** рік

 

** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.01.2010

1794

 

 

325

 

 

 

400091

Березовська

Олеся

Василівна

                              **** рік

 

*** *********, ********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.1 кв.м

Договір піднаймання

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Першочергова черга Загальна черга                           21.01.2010

 

 

Першочергова черга                 21.01.2010

*******  ****
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1795

 

 

326

 

 

 

400092

Кішовар

Андрій

Олександрович

                              **** рік

 

*************** ***

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.03 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.01.2010

 

 

Першочергова черга                 26.01.2010

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1796

 

 

 

 

 

 

400093

Таборанський

Володимир

Петрович

                              **** рік

 

************** ***,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.01.2010

1797

 

 

327

 

 

 

400094

Ковальова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************* ****,

***, ************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 36.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.01.2010

 

 

Першочергова черга                 27.01.2010

***** *** ********** *********

1798

 

 

 

 

 

 

400096

Будняя

Анжела

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , ******,

************** ** ** , ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ******,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.02.2010
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1799

 

 

329

 

 

 

400097

Стародуб

Оксана

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.2010

 

 

Першочергова черга                 12.02.2010

*******  ****

1800

 

 

 

 

 

 

400098

Голобородько

Лідія

Михайлівна

                              **** рік

 

************** ******

****, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.02.2010

1801

 

 

 

 

248

 

400099

Баутіна

Тетяна

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, ******, ************ ****,

******, ************ ****,

******, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ****************,*****

**

4 кімн.,  ж/пл. 32.08 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.02.2010

 

 

Позачергова черга                     10.11.2015

*****, *** *** * *****

1802

 

 

 

 

 

 

400100

Рижих

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

*** ******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           02.03.2010
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1803

 

 

 

 

 

 

400101

Козачинська

Тетяна

Петрівна

                              **** рік

 

*** * *, **********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******,

***************** ****, ***,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, ***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.67 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.03.2010

1804

 

 

 

 

 

 

400102

Чабаненко

Раїса

Афанасіївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ****,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.03.2010

1805

 

 

 

 

 

 

400105

Майстренко

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.03.2010

1806

 

 

 

 

 

 

400106

Бурлаченко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

*** * **, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 39.7 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.2010
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1807

 

 

 

 

 

 

400107

Ларіонова

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************* ****, *******,

************** ****, *********,

*****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.03.2010

1808

 

 

330

 

 

 

400108

Буднікова

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 47.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.03.2010

 

 

Першочергова черга                 24.03.2010

*********** ***** ** ** ****** ******

1809

 

 

331

 

 

 

400109

Коломієць

Людмила

Василівна

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.03.2010

 

 

Першочергова черга                 24.03.2010

*********** ***** ** ** ****** ******

1810

 

 

332

 

 

 

400110

Москалюк

Ельвіра

Геннадіївна

                              **** рік

 

********** *****,

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.03.2010

 

 

Першочергова черга                 24.03.2010

*********** ***** ** ** ****** ******
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1811

 

 

333

 

 

 

400111

Ложечник

Андрій

Леонідович

                              **** рік

 

**** ******* *

*****************

*******, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.03.2010

 

 

Першочергова черга                 31.03.2010

********* ******* *********

1812

 

 

 

 

 

 

400112

Ложечник

Леонід

Леонідович

                              **** рік

 

********, ******* * *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.03.2010

1813

 

 

335

 

 

 

400113

Буланенко

Наталія

Дмитрівна

                              **** рік

 

*** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2010

 

 

Першочергова черга                 12.05.2010

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1814

 

 

334

 

 

 

400114

Поліщук

Лілія

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2010

 

 

Першочергова черга                 31.03.2010

*******  ****
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1815

 

 

 

 

 

 

400115

Юрескул

Олена

Павлівна

                              **** рік

 

************** *******

****** *******, *******

******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2010

1816

 

 

 

 

 

 

400117

Полюганич

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

************** *******

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.04.2010

1817

 

 

 

 

 

 

400119

Малянова

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.04.2010

1818

 

 

 

 

 

 

400120

Чабаненко

Михайло

Миколайович

                              **** рік

 

** *************,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.04.2010
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1819

 

 

 

 

 

 

400121

Мамренко

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

***

*********************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.04.2010

1820

 

 

 

 

 

 

400122

Джамай

Ігор

Миколайович

                              **** рік

 

******* ********,

********* **

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.04.2010

1821

 

 

 

 

 

 

400123

Волошин

Ігор

Валерійович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.04.2010

1822

 

 

 

 

 

 

400124

Приходько

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.04.2010
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1823

 

 

 

 

 

 

400125

Панченко

Галина

Петрівна

                              **** рік

 

********* ******* * *

*************, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.04.2010

1824

 

 

 

 

 

 

400126

Садовніченко

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

***** *******, *********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.04.2010

1825

 

 

 

 

 

 

400128

Константінова

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.05.2010

1826

 

 

 

 

 

 

400130

Селіна

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

*** ************

******** *******,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.05.2010
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1827

 

 

 

 

 

 

400131

Дробишевський

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

*** *** *********,

****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 15.6 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           19.05.2010

1828

 

 

 

 

 

 

400132

Лиса

Віта

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.05.2010

1829

 

 

 

 

 

 

400133

Лущик

Таїса

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******

*******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.05.2010

1830

 

 

 

 

 

 

400134

Кудренко

Галина

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** **********,***** **-*

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           28.05.2010
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1831

 

 

 

 

 

 

400135

Перетятько

Андрій

Вікторович

                              **** рік

 

** ********** *****,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.06.2010

1832

 

 

 

 

 

 

400136

Тактарова

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.06.2010

1833

 

 

 

 

 

 

400137

Русначенко

Тамара

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

Кропивницький, місто

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.06.2010

1834

 

 

 

 

 

 

400138

Гончаренко

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.06.2010
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1835

 

 

336

 

 

 

400139

Чабан

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********

********,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 11.49 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.06.2010

 

 

Першочергова черга                 10.06.2010

********  * * * *****

1836

 

 

337

 

 

 

400140

Кобилянська

Жанна

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.06.2010

 

 

Першочергова черга                 24.06.2010

*******  ****

1837

 

 

338

 

 

 

400141

Молодченко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

**************

****************,

******* ************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, *******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*

3 кімн.,  ж/пл. 34.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.06.2010

 

 

Першочергова черга                 24.06.2010

*********** ***** ** ** ****** ******

1838

 

 

 

 

 

 

400142

Притула

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.07.2010
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1839

 

 

 

 

 

 

400144

Тарубаров

Володимир

Анатолійович

                              **** рік

 

*** *****, ***********

*****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.08.2010

1840

 

 

 

 

 

 

400145

Гайдай

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

** ************

**********

*************, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.08.2010

1841

 

 

 

 

 

 

400146

Кривороженко

Олена

Валентинівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.08.2010

1842

 

 

 

 

 

 

400147

Дудник

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** *********, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

***********,***** ***/18

3 кімн.,  ж/пл. 35.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.2010
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1843

 

 

 

 

 

 

400149

Лук"янчук

Анна

Миколаївна

                              **** рік

 

***************

******** ***** ********

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.09.2010

1844

 

 

 

 

 

 

400150

Троценко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

**** ****** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.09.2010

1845

 

 

339

 

 

 

400151

Шпильова

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.03 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.09.2010

 

 

Першочергова черга                 14.09.2010

*********** ***** ** ** ****** ******

1846

 

 

 

 

 

 

400152

Прочухан

Юлія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.09.2010
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1847

 

 

 

 

 

 

400153

Мілоданов

Владислав

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.09.2010

1848

 

 

 

 

 

 

400156

Терновець

Валерій

Всеволодович

                              **** рік

 

************** *******

*******, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.09.2010

1849

 

 

 

 

 

 

400157

Нагієв

Тофіг

Фаррух огли

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.86 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.10.2010

1850

 

 

 

 

 

 

400158

Мидриган

Віра

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.10.2010
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1851

 

 

 

 

 

 

400159

Безручко

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2010

1852

 

 

 

 

 

 

400160

Токарчук

Дмитро

Михайлович

                              **** рік

 

********************

*****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.10.2010

1853

 

 

 

 

 

 

400161

Доценко

Іван

Леонідович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.71 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1954 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.10.2010

1854

 

 

 

 

 

 

400162

Шульга

Ганна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***********

****, ******, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.2 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2010 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.11.2010
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1855

 

 

340

 

 

 

400164

Єфіменко

Андрій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************

****,***** **/36, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.23 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           24.11.2010

 

 

Першочергова черга                 24.11.2010

*********************

1856

 

 

 

 

 

 

400165

Лобода

Юлія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.89 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2010 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.11.2010

1857

 

 

341

 

 

 

400166

Бондарь

Олександр

Віталійович

                              **** рік

 

********* **

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 15.5 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.12.2010

 

 

Першочергова черга                 01.12.2010

******** ************ *************

1858

 

 

 

 

 

 

400167

Панченко

Майя

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********* **** ***

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.12.2010
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1859

 

 

342

 

 

 

400169

Харсейкіна

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

4 кімн.,  ж/пл. 55.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.12.2010

 

 

Першочергова черга                 15.12.2010

*******  ****

1860

 

 

343

 

 

 

400170

Цюрупа

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

4 кімн.,  ж/пл. 55.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.12.2010

 

 

Першочергова черга                 15.12.2010

*********** ***** ** ** ****** ******

1861

 

 

 

 

 

 

400171

Кавун

Яна

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.12.2010

1862

 

 

 

 

 

 

400172

Погорілий

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

** **********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.12.2010
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1863

 

 

 

 

 

 

400173

Донець

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

**** ***************,

******* ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/27, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.01.2011

1864

 

 

344

 

 

 

400174

Григоренко

Борис

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.01.2011

 

 

Першочергова черга                 13.01.2011

******** ***** ********** ******

1865

 

 

346

 

 

 

400176

Лаврусенко

Мирабелла

В"ячеславівна

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.01.2011

 

 

Першочергова черга                 26.01.2011

*******  ****

1866

 

 

347

 

 

 

400177

Кармаліт

Юлія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.78 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.01.2011

 

 

Першочергова черга                 27.01.2011

***** *** ********** *********



469
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1867

 

 

 

 

 

 

400178

Макаренко

Ірина

Василівна

                              **** рік

 

**** ***************,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.01.2011

1868

 

 

 

 

 

 

400183

Литвиненко

Олег

Володимирович

                              **** рік

 

**** *********,

***************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/17, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.88 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.02.2011

1869

 

 

 

 

 

 

400184

Ліснічук

Ксенія

Миколаївна

                              **** рік

 

***** *****  ******

**************, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.02.2011

1870

 

 

 

 

 

 

400185

Довгопол

Тамара

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ****************

**** ****************,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.02.2011
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1871

 

 

348

 

 

 

400186

Луговська

Анна

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.02.2011

 

 

Першочергова черга                 11.02.2011

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1872

 

 

349

 

 

 

400188

Постолатій

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 27.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.03.2011

 

 

Першочергова черга                 02.03.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

1873

 

 

 

 

 

 

400189

Самолюк

Олена

Станіславівна

                              **** рік

 

******* *********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.03 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.03.2011

1874

 

 

 

 

 

 

400190

Ткаченко

Євгеній

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           03.03.2011
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1875

 

 

 

 

 

 

400191

Цимбалюк

Юрій

Васильович

                              **** рік

 

*** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, ***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.2011

1876

 

 

 

 

 

 

400194

Іванова

Олена

Єгорівна

                              **** рік

 

***************

**************, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ***********

****, ****, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.03.2011

1877

 

 

 

 

 

 

400195

Мунтян

Юлія

Михайлівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.48 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.03.2011

1878

 

 

 

 

 

 

400196

Коваленко

Тетяна

Вадимівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 21.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2011
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1879

 

 

 

 

 

 

400197

Ліснічук

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1956 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2011

1880

 

 

350

 

 

 

400198

Гончаренко

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

*************** *******

********, **********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2011

 

 

Першочергова черга                 23.03.2011

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1881

 

 

351

 

 

 

400199

Шаповалов

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 39 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1966 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           24.03.2011

 

 

Першочергова черга                 24.03.2011

*********************

1882

 

 

 

 

 

 

400200

Фоменко

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******* *****,

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** **

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           25.03.2011
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1 2 3 4 5 6

1883

 

 

 

 

 

 

400201

Плинін

Віктор

Олександрович

                              **** рік

 

*** ***********,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1996 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.03.2011

1884

 

 

 

 

 

 

400202

Михайлюк

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

****** * ***************

*******, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 13.31 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2011

1885

 

 

352

 

 

 

400203

Хлань

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

******, ********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.03.2011

 

 

Першочергова черга                 30.03.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

1886

 

 

 

 

 

 

400204

Войнуш

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.03.2011
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1887

 

 

 

 

 

 

400205

Матвєєв

Володимир

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.03.2011

1888

 

 

 

 

 

 

400206

Матвєєв

Сергій

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2011

1889

 

 

354

 

 

 

400210

Одудова

Людмила

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.04.2011

 

 

Першочергова черга                 12.04.2011

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1890

 

 

 

 

 

 

400211

Мошак

Антоніна

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.62 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.04.2011
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1 2 3 4 5 6

1891

 

 

 

 

 

 

400212

Вірабян

Валерій

Лібарітович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **/13

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           29.04.2011

1892

 

 

355

 

 

 

400213

Біляєнко

Микола

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**/21, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.05.2011

 

 

Першочергова черга                 13.05.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

1893

 

 

 

 

 

 

400214

Ватульов

Ігор

Аркадійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.05.2011

1894

 

 

 

 

 

 

400215

Добровольський

Юрій

Юрійович

                              **** рік

 

** ********************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.05.2011
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1895

 

 

 

 

 

 

400218

Мацюк

Софія

Іванівна

                              **** рік

 

** ******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.06.2011

1896

 

 

 

 

 

 

400219

Макуха

Тетяна

Сергіївна

                              **** рік

 

*** * ** *********,

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 24.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.06.2011

1897

 

 

356

 

 

 

400220

Воронова

Наталія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, ******, ************* ****,

******, ************* ****, ****,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

3 кімн.,  ж/пл. 32.56 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2003 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2011

 

 

Першочергова черга                 15.06.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

1898

 

 

764

 

 

 

400221

Іванова

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.06.2011

 

 

Першочергова черга                 08.10.2018

*********** ***** ** ** ****** ******
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1 2 3 4 5 6

1899

 

 

 

 

 

 

400222

Донцов

Сергій

Валерійович

                              **** рік

 

*** ********* ***

***********, ******** **

*******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

**

4 кімн.,  ж/пл. 51 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.06.2011

1900

 

 

357

 

 

 

400223

Олійник

Олена

Володимирвівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************ ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ****,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.06.2011

 

 

Першочергова черга                 22.06.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

1901

 

 

 

 

 

 

400226

Горбенко

Оксана

Антонівна

                              **** рік

 

*************** *******

******** ****,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.07.2011

1902

 

 

 

 

 

 

400227

Марков

Владислав

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.07.2011
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1903

 

 

358

 

 

 

400228

Мовмига

Станіслав

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.07.2011

 

 

Першочергова черга                 25.07.2011

*********************

1904

 

 

 

 

 

 

400229

Гудименко

Зоя

Іванівна

                              **** рік

 

*** * *, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.07.2011

1905

 

 

 

 

 

 

400230

Гудименко

Олеся

Володимирівна

                              **** рік

 

*********** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.07.2011

1906

 

 

 

 

 

 

400232

Корінна

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.07.2011
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1907

 

 

 

 

 

 

400234

Розуменко

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

********** **, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.08.2011

1908

 

 

 

 

 

 

400235

Андросова

Наталя

Миколаївна

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.08.2011

1909

 

 

 

 

 

 

400238

Німченко

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* ****

** *** *******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.08.2011

1910

 

 

359

 

 

 

400239

Прокоф"єва

Інна

Федорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.83 кв.м

Окрема квартира

Ветхий будинок

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           17.08.2011

 

 

Першочергова черга                 17.08.2011

****** ******* ** ********

************ *******
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1911

 

 

 

 

 

 

400241

Запорожець

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

*********** ***********

****** ***************,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.08.2011

1912

 

 

360

 

 

 

400242

Крот

Любов

Володимирівна

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.08.2011

 

 

Першочергова черга                 31.08.2011

*******  ****

1913

 

 

 

 

 

 

400244

Шамшур

Людмила

Олександрівна

                              **** рік

 

************** *******,

******* *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **** *******,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 11.9 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.09.2011

1914

 

 

 

 

 

 

400245

Сікорська

Галина

Семенівна

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.09.2011
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1915

 

 

 

 

 

 

400246

Мунтян

Іван

Володимирович

                              **** рік

 

************** ******

****, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2011

1916

 

 

361

 

 

 

400247

Гринь

Ольга

Леонідівна

                              **** рік

 

************** ******

***, ***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

******, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.09.2011

 

 

Першочергова черга                 21.09.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

1917

 

 

 

 

 

 

400248

Савченко

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.09.2011

1918

 

 

362

 

 

 

400249

Лавренова

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

*********** ***

*****************

*******, *********

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* *****, ***,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/20,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2011

 

 

Першочергова черга                 22.09.2011

*********** ***** ** ** ****** ******
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1919

 

 

 

 

 

 

400250

Павленко

Світлана

Валентинівна

                              **** рік

 

*** ****************,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.82 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2011

1920

 

 

 

 

 

 

400251

Петріді

Олег

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           22.09.2011

1921

 

 

 

 

 

 

400252

Трубіна

Марина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.09.2011

1922

 

 

 

 

 

 

400254

Бойченко

Надія

Леонідівна

                              **** рік

 

*********** ***,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.10.2011
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1923

 

 

 

 

 

 

400253

Охрименко

Марина

Василівна

                              **** рік

 

*****, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *****,***** ***,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 13.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.2011

1924

 

 

 

 

 

 

400255

Ржевський

Роман

Олександрович

                              **** рік

 

***************

*********** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.2011

1925

 

 

 

 

 

 

400265

Іщенко

Олена

Павлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.10.2011

1926

 

 

363

 

 

 

400267

Горбенко

Юлія

Олександрівна

                              **** рік

 

***************

******** ***, *******

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.10.2011

 

 

Першочергова черга                 20.10.2011

*******  ****
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1927

 

 

 

 

 

 

400268

Капчеля

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

***  * **, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.10.2011

1928

 

 

 

 

 

 

400269

Нікольська

Вікторія

Петрівна

                              **** рік

 

********* *******

********** *****,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.10.2011

1929

 

 

508

 

 

 

400266

Степанов

Анатолій

Вікторович

                              **** рік

 

** ****** ******, *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.10.2011

 

 

Першочергова черга                 08.10.2015

******* ******* ***

1930

 

 

 

 

 

 

400271

Калашник

Христина

Юріївна

                              **** рік

 

*** *******

**************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.03 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.10.2011
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1931

 

 

 

 

 

 

400273

Дубровська

Ярослава

Василівна

                              **** рік

 

****, ********* *******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.11.2011

1932

 

 

365

 

 

 

400274

Рясиченко

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

*** * **, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***********

****, ******, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.11.2011

 

 

Першочергова черга                 03.11.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

1933

 

 

366

 

 

 

400275

Волгіна

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1954 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.11.2011

 

 

Першочергова черга                 03.11.2011

******** ************ *************

1934

 

 

 

 

 

 

400276

Баділова

Інна

Іванівна

                              **** рік

 

********* ******* **,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.11.2011
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1935

 

 

 

 

 

 

400277

Гребінь

Леся

Павлівна

                              **** рік

 

********* ******* **,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.11.2011

1936

 

 

367

 

 

 

400278

Шельгорн

Євгенія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****, *************

****, ******, ************* ****,

*******, ************* ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.11.2011

 

 

Першочергова черга                 07.11.2011

********  * * * *****

1937

 

 

 

 

 

 

400279

Мороз

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

** **** **************,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.49 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.11.2011

1938

 

 

 

 

 

 

400285

Гюльмагомедов

Денис

Олександрович

                              **** рік

 

************** ****,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.11.2011
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1939

 

 

 

 

 

 

400286

Бойченко

Андрій

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/27, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.12.2011

1940

 

 

368

 

 

 

400287

Путнікова

Оксана

Григорівна

                              **** рік

 

************** *****

***** ********** * *,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2011

 

 

Першочергова черга                 14.12.2011

*******  ****

1941

 

 

 

 

 

 

400288

Зубенко

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

** ***************

******* *********, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.98 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2011

1942

 

 

 

 

 

 

400296

Копотієнко

Сергій

Віталійович

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, **********

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2011
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1943

 

 

 

 

 

 

400289

Біленька

Ніна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.12.2011

1944

 

 

369

 

 

 

400295

Богачевська

Анастасія

Євгеніївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *-*,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 33.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.12.2011

 

 

Першочергова черга                 19.12.2011

*******  ****

1945

 

 

372

 

 

 

400297

Ведмеденко

Оксана

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*********** ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 33.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.01.2012

 

 

Першочергова черга                 13.01.2012

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1946

 

 

 

 

 

 

400298

Кудряшова

Світлана

Валентинівна

                              **** рік

 

**** * *, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16.03 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.01.2012
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1947

 

 

 

 

 

 

400300

Соболь

Олег

Станіславович

                              **** рік

 

*** * ***************

*******,

*****************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *-*

3 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.01.2012

1948

 

 

373

 

 

 

400301

Єремчук

Олександр

Любомирович

                              **** рік

 

*** ********,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **/67

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           13.01.2012

 

 

Першочергова черга                 13.01.2012

*********************

1949

 

 

 

 

 

 

400302

Мурзіна

Надія

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.01.2012

1950

 

 

 

 

 

 

400312

Кондрашова

Вікторія

Федорівна

                              **** рік

 

*********** ***********

**** *************,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.02.2012
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1951

 

 

498

 

 

 

400303

Васильченко

Юрій

Васильович

                              **** рік

 

*** **********, *****

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, ******,

**************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 28.99 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.2012

 

 

Першочергова черга                 07.09.2015

******* ******* ***

1952

 

 

 

 

 

 

400304

Вовк

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

***

*********************,

*************

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 23.81 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.2012

1953

 

 

 

 

 

 

400310

Присяжний

Олександр

Віталійович

                              **** рік

 

** ***************

******* ************

********, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 41.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.02.2012

1954

 

 

 

 

 

 

400311

Негретов

Ігор

Миколайович

                              **** рік

 

*** * **, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

*****

*****************,***** *,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.02.2012
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1955

 

 

 

 

 

 

400313

Тарасенко

Ірина

Вікторівна

                              **** рік

 

*** * ** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.02.2012

1956

 

 

376

 

 

 

400314

Сушкова

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** * ** ********,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, ***

****

2 кімн.,  ж/пл. 35.15 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           01.03.2012

 

 

Першочергова черга                 01.03.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

1957

 

 

377

 

 

 

400316

Орлов

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

*** ****************

***** *************

********** * *, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, ***************

****, ***, **************** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.03.2012

 

 

Першочергова черга                 01.03.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

1958

 

 

378

 

 

 

400315

Ковальова

Наталія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 15.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.03.2012

 

 

Першочергова черга                 16.03.2012

*******  ****
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1959

 

 

379

 

 

 

400323

Корженівський

Вячеслав

Віталійович

                              **** рік

 

*** *** *

*************** *******,

********* *****

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******,

***************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           10.04.2012

 

 

Першочергова черга                 10.04.2012

********* ******* *********

1960

 

 

 

 

 

 

400324

Бичехвіст

Віталій

Ігорович

                              **** рік

 

***

********************,

**************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.04.2012

1961

 

 

 

 

 

 

400325

Ярещенко

Оксана

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2012

1962

 

 

 

 

 

 

400326

Сизова

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.04.2012
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1963

 

 

380

 

 

 

400327

Яригіна

Ольга

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 26.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2012

 

 

Першочергова черга                 10.04.2012

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

1964

 

 

 

 

 

 

400328

Бочкова

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ******* * *

********** *****,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2012

1965

 

 

 

 

 

 

400329

Самокоз

Анна

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.04.2012

1966

 

 

381

 

 

 

400331

Андрюшков

Костянтин

Михайлович

                              **** рік

 

** **** *

*************** *******,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 20.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           20.04.2012

 

 

Першочергова черга                 20.04.2012

********* ******* *********
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1967

 

 

 

 

 

 

400332

Потоцький

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, ******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.04.2012

1968

 

 

 

 

 

 

400333

Кучма

Ольга

Павлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.05.2012

1969

 

 

 

 

 

 

400563

Броварний

Микола

Іванович

                              **** рік

 

**********

************* *****

******* *

*************** *******,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

*********** ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.05.2012

1970

 

 

382

 

 

 

400335

Чорномаз

Марина

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.1 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.05.2012

 

 

Першочергова черга                 24.05.2012

*********** ***** ** ** ****** ******
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1971

 

 

 

 

 

 

400336

Сошко

Олег

Володимирович

                              **** рік

 

** ***************

*********

*******************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.05.2012

1972

 

 

 

 

 

 

400337

Долінська

Олена

Ярославівна

                              **** рік

 

**** *********, *******

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

*************** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2012 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.05.2012

1973

 

 

844

 

 

 

400338

Омельченко

Юрій

Сергійович

                              **** рік

 

*** * ***************

*******, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.05.2012

 

 

Першочергова черга                 09.01.2020

******* ******* ***

1974

 

 

 

 

 

 

400341

Ткачук

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

****, *************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.06.2012
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1975

 

 

 

 

 

 

400342

Лисенко

Валерій

Валерійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ********,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.06.2012

1976

 

 

383

 

 

 

400344

Гладик

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

*********** ****, *******,

*********** ****, ******,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, ***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.2012

 

 

Першочергова черга                 26.06.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

1977

 

 

 

 

 

 

400345

Шеломієнко

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

******* * *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** **********,***** *,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 29.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1962 р.

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           26.06.2012

1978

 

 

 

 

 

 

400346

Седик

Сергій

Євгенійович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.06.2012
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1979

 

 

 

 

 

 

400347

Пушкаренко

Людмила

Григорівна

                              **** рік

 

*** **************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **** ****,***** **/69

3 кімн.,  ж/пл. 47.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           27.06.2012

1980

 

 

384

 

 

 

400348

Бабкіна

Тамара

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ****, ************ ****,

******, ************ ****,

******, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.07.2012

 

 

Першочергова черга                 02.07.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

1981

 

 

385

 

 

 

400353

Броніч

Анна

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.07.2012

 

 

Першочергова черга                 20.07.2012

*******  ****

1982

 

 

 

 

 

 

400355

Левицький

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** *******, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/17, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.07.2012
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1983

 

 

 

 

 

 

400356

Мороз

Наталія

Леонідівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.07.2012

1984

 

 

 

 

 

 

400357

Чаплига

Володимир

Вікторович

                              **** рік

 

*************** ***

*****, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.07.2012

1985

 

 

 

 

 

 

400358

Стоянова

Лариса

Іванівна

                              **** рік

 

** *********** ******

********, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.07.2012

1986

 

 

 

 

 

 

400360

Черткова

Інна

Вікторівна

                              **** рік

 

************** *******

****, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.08.2012
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1987

 

 

 

 

 

 

400361

Котішевський

Василь

Васильович

                              **** рік

 

** ****************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2012

1988

 

 

 

 

 

 

400362

Отаманенко

Олена

Олегівна

                              **** рік

 

*** ************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.08.2012

1989

 

 

 

 

 

 

400363

Тарахтій

Жанна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.08.2012

1990

 

 

386

 

 

 

400364

Онопченко

Юлія

Віталіївна

                              **** рік

 

*** **************

********, *******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.08.2012

 

 

Першочергова черга                 02.08.2012

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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1991

 

 

387

 

 

 

400365

Ляховська

Ніна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************** ****,

******, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.65 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.08.2012

 

 

Першочергова черга                 02.08.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

1992

 

 

 

 

 

 

400366

Біленька

Марія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.08.2012

1993

 

 

 

 

 

 

400367

Біленька

Катерина

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.08.2012

1994

 

 

 

 

 

 

400369

Бондаренко

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

**  ****************

******** ******* 

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.08.2012
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1995

 

 

 

 

 

 

400370

Вітер

Костянтин

Сергійович

                              **** рік

 

** ******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.65 кв.м

Окрема квартира

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.2012

1996

 

 

388

 

 

 

400371

Гандрабура

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

** ********, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.2012

 

 

Першочергова черга                 17.08.2012

*******  ****

1997

 

 

390

 

 

 

400372

Герасименко

Марина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.08.2012

 

 

Першочергова черга                 20.08.2012

*******  ****

1998

 

 

 

 

 

 

400374

Ганул

Іван

Іванович

                              **** рік

 

******** *********

********** ************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** */22,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2012 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.08.2012
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1999

 

 

391

 

 

 

400375

Ярова

Олена

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 12 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.08.2012

 

 

Першочергова черга                 31.08.2012

*******  ****

2000

 

 

 

 

 

 

400376

Биков

Євгеній

Леонідович

                              **** рік

 

** ****************,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.09.2012

2001

 

 

 

 

 

 

400377

Олійніченко

Любов

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** ******,***** **/42

3 кімн.,  ж/пл. 21.33 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.09.2012

2002

 

 

 

 

 

 

400378

Демура

Юлія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ** ******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.09.2012
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2003

 

 

392

 

 

 

400379

Краузе

Тетяна

Валеріївна

                              **** рік

 

************** *******

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.09.2012

 

 

Першочергова черга                 17.09.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

2004

 

 

393

 

 

 

400380

Кіщенко

Анастасія

Володимирівна

                              **** рік

 

******** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.03 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.09.2012

 

 

Першочергова черга                 17.09.2012

*******  ****

2005

 

 

 

 

 

 

400381

Микуланинець

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.10.2012

2006

 

 

 

 

 

 

400382

Димченко

Віталій

Валентинович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.03 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.2012
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2007

 

 

 

 

 

 

400383

Пісчанський

Олексій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.2012

2008

 

 

395

 

 

 

400384

Філева

Світлана

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *********** ****,

******, ********** ****, ***,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.32 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.2012

 

 

Першочергова черга                 01.10.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

2009

 

 

397

 

 

 

400385

Брюнцова

Вікторія

Андріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************ ****, ***,

*****

м. Кропивницький

***** **********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 9.21 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.2012

 

 

Першочергова черга                 01.10.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

2010

 

 

396

 

 

 

400386

Мамедов

Бехруз

Нуреддін

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, ******, ************* ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.63 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.2012

 

 

Першочергова черга                 01.10.2012

*********** ***** ** ** ****** ******
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2011

 

 

 

 

 

 

400387

Колеснік

Галина

Кирилівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.8 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           01.10.2012

2012

 

 

453

 

 

 

400388

Подоліч

Олена

Григорівна

                              **** рік

 

*** ************* *****

**************,

**********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.10.2012

 

 

Першочергова черга                 20.05.2015

******* ******* ***

2013

 

 

398

 

 

 

400389

Чекой

Яна

Євгенівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 16.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2010 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.2012

 

 

Першочергова черга                 11.10.2012

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2014

 

 

 

 

 

 

400390

Кіщенко

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.2012
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2015

 

 

 

 

 

 

400391

Чернецький

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

*** *** *******, *******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.64 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.2012

2016

 

 

399

 

 

 

400392

Романова

Марія

Володимирівна

                              **** рік

 

** *****, ************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.2012

 

 

Першочергова черга                 12.10.2012

*******  ****

2017

 

 

 

 

 

 

400393

Дорошенко

Лариса

Павлівна

                              **** рік

 

** ***** ** ****, *******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.10.2012

2018

 

 

400

 

 

 

400394

Дубина

Надія

Костянтинівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.2012

 

 

Першочергова черга                 12.10.2012

******** ************ *************
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2019

 

 

 

 

 

 

400396

Гілка

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

** *******, ***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.10.2012

2020

 

 

401

 

 

 

400397

Андрєєва

Олена

Вячеславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.11.2012

 

 

Першочергова черга                 01.11.2012

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2021

 

 

402

 

 

 

400398

Буклєй

Тетяна

Геннадіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.11.2012

 

 

Першочергова черга                 19.11.2012

********  * * *

2022

 

 

 

 

 

 

400401

Маслиган

Світлана

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.11.2012
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2023

 

 

 

 

 

 

400404

Синенька

Анна

Георгіївна

                              **** рік

 

*** *************

********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.12.2012

2024

 

 

 

 

 

 

400405

Козаченко

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** */22,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.12.2012

2025

 

 

 

 

 

 

400408

Армаш

Олена

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2012

2026

 

 

 

 

 

 

400409

Армаш

Вікторія

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2012
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2027

 

 

 

 

 

 

400410

Бондаренко

Алла

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ********, *******

******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2012

2028

 

 

 

 

 

 

400411

Макарова

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ******** *****

***********, ********

******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2012

2029

 

 

403

 

 

 

400412

Герц

Галина

Тихонівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.12.2012

 

 

Першочергова черга                 14.12.2012

******* *********** * *****

2030

 

 

 

 

 

 

400413

Каретня

Тетяна

Степанівна

                              **** рік

 

** ********, *******

******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******

***********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15.45 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2012
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2031

 

 

404

 

 

 

400414

Токман

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

***

*********************,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ****, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1965 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2012

 

 

Першочергова черга                 14.12.2012

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2032

 

 

405

 

 

 

400418

Головченко

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

************* ******, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ***,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.01.2013

 

 

Першочергова черга                 10.01.2013

*********** ***** ** ** ****** ******

2033

 

 

406

 

 

 

400419

Набок

Катерина

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ************,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           10.01.2013

 

 

Першочергова черга                 10.01.2013

******** ************ *************

2034

 

 

 

 

 

 

400420

Жолобова

Інна

Олександрівна

                              **** рік

 

************** *******

******** *************,

******** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 11.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.01.2013
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2035

 

 

 

 

 

 

400421

Рашевська

Ольга

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**/9, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.01.2013

2036

 

 

407

 

 

 

400422

Кириченко

Олександр

Владиславович

                              **** рік

 

******************

********, *****

 

Членів сім'ї: *

*********, ***, **************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.44 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.01.2013

 

 

Першочергова черга                 11.01.2013

*********************

2037

 

 

 

 

 

 

400423

Гапішко

Аліна

Григорівна

                              **** рік

 

*** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.01.2013

2038

 

 

408

 

 

 

400424

Соскін

Валерій

Михайлович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, ***** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.01.2013

 

 

Першочергова черга                 11.01.2013

******* *********** * *****
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2039

 

 

697

 

 

 

400832

Копцев

Віталій

Євгенович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.02.2013

 

 

Першочергова черга                 06.06.2017

******* ******* ***

2040

 

 

 

 

204

 

400427

Чумаченко

Катерина

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2013 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2013

 

 

Позачергова черга                     04.03.2013

*****, *** *** * *****

2041

 

 

 

 

 

 

400428

Дубина

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

**** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

4 кімн.,  ж/пл. 50.31 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2013

2042

 

 

 

 

 

 

400430

Жижка

Ігор

Валентинович

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.02.2013
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2043

 

 

411

 

 

 

400432

Сергач

Тетяна

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *********** ****,

******, *********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.02.2013

 

 

Першочергова черга                 18.02.2013

*********** ***** ** ** ****** ******

2044

 

 

 

 

 

 

400433

Білецький

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******** *********

********** ************,

**************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** */22,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.02.2013

2045

 

 

 

 

 

 

400434

Городецький

Дмитро

Вадимович

                              **** рік

 

*** ********* **,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****** ***********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.03.2013

2046

 

 

 

 

 

 

400435

Наконечна

Оксана

Олександрівна

                              **** рік

 

** **** **************,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.03.2013
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2047

 

 

412

 

 

 

400439

Кирячок-Рогова

Олена

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2013

 

 

Першочергова черга                 29.03.2013

*********** ***** ** ** ****** ******

2048

 

 

413

 

 

 

400440

Майорова

Євгенія

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 39.2 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2013

 

 

Першочергова черга                 29.03.2013

*********** ***** ** ** ****** ******

2049

 

 

 

 

 

 

400442

Нєдосєка

Юлія

Володимирівна

                              **** рік

 

******** ***********

*******, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

*, *** *

 

Договір піднаймання

Проживає в місті з 2013 р.

Першочергова черга Загальна черга                           10.04.2013

2050

 

 

414

 

 

 

400446

Сошко

Володимир

Михайлович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Част. приватного будинку

Ветхий будинок

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 2003 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           17.05.2013

 

 

Першочергова черга                 17.05.2013

******* *********** * *****
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2051

 

 

415

 

 

 

400451

Хлевіцький

Ігор

Віталійович

                              **** рік

 

******* *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 23.78 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.05.2013

 

 

Першочергова черга                 23.05.2013

******* ***** * *****

2052

 

 

416

 

 

 

400452

Доба

Олександра

Сергіївна

                              **** рік

 

** ****************

**************

**********, *********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ***** м. Кропивницький

***** ******,***** *

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.05.2013

 

 

Першочергова черга                 28.05.2013

*******  ****

2053

 

 

 

 

 

 

400453

Шкода

Ольга

Костянтинівна

                              **** рік

 

************** ******

****, *************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.06.2013

2054

 

 

520

 

 

 

400564

Бамбул

Юрій

Анатолійович

                              **** рік

 

**********

************* *****

********* *

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

***, ******, *********** ****,

******, *********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 23.35 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.06.2013

 

 

Першочергова черга                 10.11.2015

*********** ***** ** ** ****** ******
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2055

 

 

417

 

 

 

400459

Лавріченко

Юлія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.07.2013

 

 

Першочергова черга                 15.07.2013

*******  ****

2056

 

 

 

 

 

 

400460

Ренкез

Вероніка

Георгіївна

                              **** рік

 

*********** *******

***********, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.07.2013

2057

 

 

418

 

 

 

400462

Волошина

Катерина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.07.2013

 

 

Першочергова черга                 15.07.2013

*******  ****

2058

 

 

 

 

 

 

400463

Русина

Юлія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.08.2013
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2059

 

 

 

 

 

 

400465

Андрієнко

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.08.2013

2060

 

 

 

 

 

 

400466

Домбровська

Яна

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.08.2013

2061

 

 

 

 

 

 

400469

Зеленіна

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* ********** ***

******** *** **********,

********* *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.48 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.08.2013

2062

 

 

 

 

 

 

400470

Конюх

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           05.08.2013
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2063

 

 

 

 

 

 

400472

Шевченко

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 25.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2012 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.09.2013

2064

 

 

421

 

 

 

400473

Мараховська

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           03.09.2013

 

 

Першочергова черга                 03.10.2013

********  * * * *****

2065

 

 

 

 

 

 

400474

Червінська

Катерина

Вікторівна

                              **** рік

 

************** *******

**********

****************

*********** ***********

************** ******

*****, **********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****,, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2013

2066

 

 

 

 

 

 

400475

Черненко

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

*** ********* **, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2013
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2067

 

 

 

 

 

 

400476

Теренчук

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********** * *********

****************

**************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****,, *******,

************* ****,, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** *,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           20.09.2013

2068

 

 

 

 

 

 

400477

Вербова

Алла

Вікторівна

                              **** рік

 

********* *******

************* * *,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****,, *******,

************ ****,, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2013

2069

 

 

 

 

 

 

400478

Попов

Дмитро

Ігорович

                              **** рік

 

************** ****** 

******** *******

************ ********,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 13.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2013 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2013



520

1 2 3 4 5 6

2070

 

 

420

 

 

 

400479

Руткевич

Станіслав

Геннадійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 41.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2013

 

 

Першочергова черга                 20.09.2013

******* ***** * *****

2071

 

 

618

 

 

 

400480

Чорний

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ********* *

*************** *******,

******************

******** ******* *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.2013

 

 

Першочергова черга                 25.07.2016

******* ******* ***

2072

 

 

 

 

 

 

400481

Пономаренко

Артем

Олександрович

                              **** рік

 

********

********************

*********** *

*************** *******,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 16.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2013 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.10.2013



521

1 2 3 4 5 6

2073

 

 

525

 

 

 

400482

Сіренко

Ольга

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

************** ****, ***,

*************** ****, ******,

************ ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницькийт

**** ********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 29.2 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.2013

 

 

Першочергова черга                 26.11.2015

******* ******* ***

2074

 

 

 

 

 

 

400483

Терещенко

Ірина

Іванівна

                              **** рік

 

****************

************** ***** ***

***** * ****** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.10.2013

2075

 

 

 

 

 

 

400487

Константінова

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

************** *******

********

*******************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.11.2013

2076

 

 

 

 

 

 

400488

Богун

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

********** ****, ******,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 39 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.11.2013



522

1 2 3 4 5 6

2077

 

 

 

 

 

 

400486

Суліма

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

************** ****

********* ************

********** *

*************** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, ***********  ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.11.2013

2078

 

 

 

 

 

 

400484

Кадук

Любов

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ****************,

*****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

3 кімн.,  ж/пл. 38.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.11.2013

2079

 

 

422

 

 

 

400485

Дерибас

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.11.2013

 

 

Першочергова черга                 06.11.2013

*******  ****

2080

 

 

 

 

 

 

400489

Зінкевич

Анастасія

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.12.2013



523

1 2 3 4 5 6

2081

 

 

423

 

 

 

400490

Назаревська

Алла

В"ячеславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.12.2013

 

 

Першочергова черга                 03.12.2013

*******  ****

2082

 

 

424

 

 

 

400491

Данилов

Ігор

Андрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання у ветхому

будинку

Загальна черга                           03.12.2013

 

 

Першочергова черга                 03.12.2013

****** ******* ** ********

************ *******

2083

 

 

717

 

 

 

400493

Полюхович

Лілія

Володимирівна

                              **** рік

 

*************** ******

********* ************

***** ********** *****

************* ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.12.2013

 

 

Першочергова черга                 30.10.2017

******* ******* ***

2084

 

 

 

 

 

 

400494

Чебана

Катерина

Сергіївна

                              **** рік

 

*** **, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.12.2013



524

1 2 3 4 5 6

2085

 

 

583

 

 

 

400495

Пихтін

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

******** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 32.3 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.12.2013

 

 

Першочергова черга                 31.03.2016

******* ******* ***

2086

 

 

 

 

 

 

400496

Руденко

Анна

Володимирівна

                              **** рік

 

******** **********

***********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м.Кропивницький

****** ********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.12.2013

2087

 

 

 

 

 

 

400497

Руденко

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

******** **********

***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

****** ********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.12.2013

2088

 

 

 

 

 

 

400498

Юденко

Марина

Валеріївна

                              **** рік

 

***************

*********** *****

************, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.12.2013



525

1 2 3 4 5 6

2089

 

 

 

 

 

 

400500

Голуб

Дмитро

Вадимович

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

*****

*****************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.12.2013

2090

 

 

425

 

 

 

400503

Спринсян

Ольга

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.12.2013

 

 

Першочергова черга                 13.12.2013

*******  ****

2091

 

 

 

 

 

 

400499

Матвєєнко

Антон

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.12.2013

2092

 

 

 

 

 

 

400501

Гавриленко

Павло

Володимирович

                              **** рік

 

*** ************,

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.12.2013
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2093

 

 

 

 

 

 

400502

Петренко

Тетяна

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.12.2013

2094

 

 

426

 

 

 

400504

Батарчук

Катерина

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

4 кімн.,  ж/пл. 43.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.12.2013

 

 

Першочергова черга                 16.12.2013

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2095

 

 

 

 

 

 

400505

Феркалюк

Юрій

Олександрович

                              **** рік

 

*** ******** *****,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.12.2013

2096

 

 

427

 

 

 

400506

Ткаченко

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.02.2014

 

 

Першочергова черга                 04.02.2014

*********** ***** ** ** ****** ******
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1 2 3 4 5 6

2097

 

 

428

 

 

 

400507

Пузирьова

Леся

Олексіївна

                              **** рік

 

***** ***********

**********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

*****

Кропивницький

***** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 14.13 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2014

 

 

Першочергова черга                 04.02.2014

*********** ***** ** ** ****** ******

2098

 

 

429

 

 

 

400508

Горбатюк

Яна

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2014

 

 

Першочергова черга                 04.02.2014

*******  ****

2099

 

 

 

 

 

 

400510

Говоріна

Ольга

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 36.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.02.2014

2100

 

 

 

 

 

 

400511

Почка

Каріна

Аліївна

                              **** рік

 

*** * * **********,

**********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.03.2014
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2101

 

 

 

 

 

 

400512

Гарбуз

Наталя

Василівна

                              **** рік

 

*** ********** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

*****

*****************,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.03.2014

2102

 

 

 

 

 

 

400513

Малихіна

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** **************

********,

***************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 20.45 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.03.2014

2103

 

 

430

 

 

 

400514

Литвинцева

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

*** **************

****** *********

*********, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.03.2014

 

 

Першочергова черга                 12.03.2014

*********** ***** ** ** ****** ******

2104

 

 

431

 

 

 

400515

Цимбал

Світлана

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **********

**********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 33.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.03.2014

 

 

Першочергова черга                 12.03.2014

*********** ***** ** ** ****** ******



529
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2105

 

 

 

 

 

 

400516

Гожа

Ольга

Федорівна

                              **** рік

 

*** * **, ************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.03.2014

2106

 

 

 

 

 

 

400517

Поліщук

Юрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.03.2014

2107

 

 

442

 

 

 

400519

Гачик

Валерія

Павлівна

                              **** рік

 

*************** ** ****,

*******

 

Членів сім'ї: *

***** ****,, *******, **********

****, ***, ********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

***, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.14 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2014

 

 

Першочергова черга                 06.10.2014

***** *** ********** *********

2108

 

 

 

 

231

 

400520

Абугура

Раєд

М.Ж.

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2014

 

 

Позачергова черга                     04.08.2014

*****, *** *** * *****
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2109

 

 

 

 

 

 

400522

Пивовар

Валентина

Кімівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***********

****, ******, ************ ****,

******, *********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 29.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1960 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.04.2014

2110

 

 

 

 

 

 

400521

Ларіна

Дарія

Сергіївна

                              **** рік

 

************** ******

****, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.04.2014

2111

 

 

 

 

 

 

400523

Ясак

Олег

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2014

2112

 

 

 

 

 

 

400524

Олійник

Анна

Іванівна

                              **** рік

 

**

***********************

*******, ********* *

******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.05.2014



531

1 2 3 4 5 6

2113

 

 

432

 

 

 

400525

Русіна

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

*******

**********************  

 ********** **********

*****, *********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.15 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2014

 

 

Першочергова черга                 20.05.2014

*******  ****

2114

 

 

433

 

 

 

400526

Труш

Наталія

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

**************

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 29.66 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           20.05.2014

 

 

Першочергова черга                 20.05.2014

*******  ****

2115

 

 

 

 

 

 

400527

Магро

Дмитро

Миколайлвич

                              **** рік

 

*** ******

*************, ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.2 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2014

2116

 

 

434

 

 

 

400528

Кулікова

Наталія

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************** ****, ******,

************ ****, ***,

************** ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **/32

4 кімн.,  ж/пл. 56.16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.05.2014

 

 

Першочергова черга                 30.05.2014

*********** ***** ** ** ****** ******
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2117

 

 

435

 

 

 

400529

Щербина

Володимир

Євгенович

                              **** рік

 

********** *********

******** ******* *

************ ******** *

*************** *******,

******* *******

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, **********

****, *** *******, ************

****, ******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ************

****,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.05.2014

 

 

Першочергова черга                 30.05.2014

******* ******* ***

2118

 

 

 

 

 

 

400530

Гаращенко

Яна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********  ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.06.2014

2119

 

 

 

 

 

 

400531

Середа

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

**

***********************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.06.2014



533

1 2 3 4 5 6

2120

 

 

 

 

 

 

400532

Брайко

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

**************** ****, ***,

*********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.06.2014

2121

 

 

440

 

 

 

400533

Ковальчук

Любов

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.06.2014

 

 

Першочергова черга                 15.09.2014

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2122

 

 

439

 

 

 

400534

Магро

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

**************

************

****************,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.2 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.08.2014

 

 

Першочергова черга                 15.09.2014

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2123

 

 

436

 

 

 

400535

Букатар

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, *************

****, ******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

***** *****

**********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 15.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.08.2014

 

 

Першочергова черга                 04.08.2014

*********** ***** ** ** ****** ******



534
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2124

 

 

437

 

 

 

400536

Скрипніченко

Алла

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

***************** ****, ******,

***************** ****, ******,

***************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.08.2014

 

 

Першочергова черга                 04.08.2014

*********** ***** ** ** ****** ******

2125

 

 

438

 

 

 

400537

Нагорна

Ганна

Віталіївна

                              **** рік

 

***** **********,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****,

************** ****, ******,

************* ** ** , ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** *,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.72 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.08.2014

 

 

Першочергова черга                 04.08.2014

*******  ****

2126

 

 

 

 

 

 

400538

Шкляр

Олександра

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.77 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.08.2014

2127

 

 

468

 

 

 

400540

Крячко

Валентина

Григорівна

                              **** рік

 

****, ****** *******

*************** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.09.2014

 

 

Першочергова черга                 23.06.2015

******* ******* ***
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2128

 

 

441

 

 

 

400541

Колісніченко

Ганна

Костянтинівна

                              **** рік

 

********** * **********

******************

**************,

************

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.09.2014

 

 

Першочергова черга                 16.09.2014

*******  ****

2129

 

 

 

 

 

 

400542

Покрамович

Віталій

Романович

                              **** рік

 

******** ******* ****,

******************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ****, ***** м. Кропивницький

***** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 19.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           16.09.2014

2130

 

 

469

 

 

 

400540

Крячко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

*** *** ****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.09.2014

 

 

Першочергова черга                 23.06.2015

******* ******* ***

2131

 

 

455

 

 

 

400544

Жур

Ярослав

Федорович

                              **** рік

 

*** **********,

********* ****** *******

***** ***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           17.10.2014

 

 

Першочергова черга                 03.06.2015

******* ******* ***
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2132

 

 

 

 

 

 

400675

Барамба

Аліна

Анатоліївна

                              **** рік

 

* ****** ***********

**** ***************

******* ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.10.2014

2133

 

 

476

 

 

 

400545

Бугай

Віталій

Іванович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******,

*************** ****, ***

*******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.11.2014

 

 

Першочергова черга                 07.07.2015

******* ******* ***

2134

 

 

 

 

 

 

400548

Плохотніченко

Леонід

Іванович

                              **** рік

 

********** ******** ***

** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************

****,***** *-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.1 кв.м

Комунальна квартира

Частково впорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 2013 р.

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           20.11.2014

2135

 

 

444

 

 

 

400547

Харитоненко-Бабенко

Яна

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 32.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.11.2014

 

 

Першочергова черга                 25.11.2014

*********** ***** ** ** ****** ******
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2136

 

 

479

 

 

 

400550

Кириченко

Руслан

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.12.2014

 

 

Першочергова черга                 21.07.2015

******* ******* ***

2137

 

 

445

 

 

 

400550

Барановська

Анастасія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****,

***************** ****, ***,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.12.2014

 

 

Першочергова черга                 12.12.2014

*********** ***** ** ** ****** ******

2138

 

 

471

 

 

 

400551

Щербань

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.57 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.01.2015

 

 

Першочергова черга                 24.06.2015

******* ******* ***

2139

 

 

467

 

 

 

400552

Шевченко

Руслан

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******,

********** ***********

****** * **** ****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.01.2015

 

 

Першочергова черга                 22.06.2015

******* ******* ***



538

1 2 3 4 5 6

2140

 

 

 

 

 

 

400553

Кошельнюк

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

**************

********** ******

*********, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.01.2015

2141

 

 

660

 

 

 

400784

Громко

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 32.27 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           05.02.2015

 

 

Першочергова черга                 21.12.2016

******* ******* ***

2142

 

 

477

 

 

 

400554

Горобець

Анатолій

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.02.2015

 

 

Першочергова черга                 14.07.2015

******* ******* ***

2143

 

 

729

 

 

 

400555

Шмиголь

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ****** **

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 28.74 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.02.2015

 

 

Першочергова черга                 05.01.2018

******* ******* ***



539

1 2 3 4 5 6

2144

 

 

619

 

 

 

400556

Бривко

Степан

Прокопович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.02.2015

 

 

Першочергова черга                 29.07.2016

******* ******* ***

2145

 

 

454

 

 

 

400557

Слєсарєв

Максим

Ігорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 22.75 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.03.2015

 

 

Першочергова черга                 02.06.2015

******* ******* ***

2146

 

 

 

 

306

 

400558

Новохатько

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

,***** **

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

 

 

Позачергова черга                     16.12.2019

*****, *** *** * *****

2147

 

 

446

 

 

 

400567

Зайко

Максим

Юрійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 25.36 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.2015

 

 

Першочергова черга                 20.04.2015

******* ******* ***



540

1 2 3 4 5 6

2148

 

 

475

 

 

 

400568

Покідько

Олег

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.2015

 

 

Першочергова черга                 03.07.2015

******* ******* ***

2149

 

 

447

 

 

 

400569

Денисенко

Денис

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.04.2015

 

 

Першочергова черга                 20.04.2015

******* ******* ***

2150

 

 

448

 

 

 

400570

Чайка

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

******* *******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.05.2015

 

 

Першочергова черга                 05.05.2015

******* ******* ***

2151

 

 

449

 

 

 

400571

Тороп

Михайло

Сергійович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 24.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.05.2015

 

 

Першочергова черга                 05.05.2015

******* ******* ***



541

1 2 3 4 5 6

2152

 

 

450

 

 

 

400572

Шишкарьов

Дмитро

Ігорович

                              **** рік

 

**** ******* *

*****************

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.05.2015

 

 

Першочергова черга                 05.05.2015

******* ******* ***

2153

 

 

593

 

 

 

400573

Садовенко

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 23 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.05.2015

 

 

Першочергова черга                 06.05.2016

******* ******* ***

2154

 

 

 

 

 

 

400574

Тимко

Оксана

Владиславівна

                              **** рік

 

************** ******

******** ***********

********* * *, ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.05.2015

2155

 

 

451

 

 

 

400576

Медник

Марина

Валентинівна

                              **** рік

 

******* *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *****, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.05.2015

 

 

Першочергова черга                 12.05.2015

******** ************ *************



542

1 2 3 4 5 6

2156

 

 

452

 

 

 

400577

Мирошніченко

Сергій

Євгенович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.05.2015

 

 

Першочергова черга                 20.05.2015

******* ******* ***

2157

 

 

456

 

 

 

400578

Демиденко

Віталій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.06.2015

 

 

Першочергова черга                 03.06.2015

******* ******* ***

2158

 

 

458

 

 

 

400579

Голованов

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********

*********

**************

*******************,

*****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, *****,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.06.2015

 

 

Першочергова черга                 08.06.2015

******* ******* ***

2159

 

 

459

 

 

 

400580

Гордієнко

Юрій

Сергійович

                              **** рік

 

*** *************** ***

******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.06.2015

 

 

Першочергова черга                 11.06.2015

******* ******* ***



543

1 2 3 4 5 6

2160

 

 

531

 

 

 

400581

Данов

Володимир

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.06.2015

 

 

Першочергова черга                 17.12.2015

******* ******* ***

2161

 

 

460

 

 

 

400582

Горбачов

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **-*,

*** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.06.2015

 

 

Першочергова черга                 15.06.2015

******* ******* ***

2162

 

 

461

 

 

 

400583

Хмельницький

Артем

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****

*******, ***************** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 10.4 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2015

 

 

Першочергова черга                 15.06.2015

******* ******* ***

2163

 

 

462

 

 

 

400584

Ганжела

Петро

Петрович

                              **** рік

 

**** ********** *****,

********** ********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.06.2015

 

 

Першочергова черга                 15.06.2015

******* ******* ***



544

1 2 3 4 5 6

2164

 

 

463

 

 

 

400585

Бондар

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********** * *********

******************

********* **, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.06.2015

 

 

Першочергова черга                 16.06.2015

******* ******* ***

2165

 

 

464

 

 

 

400586

Адамчик

Інга

Геннадіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *-*

1 кімн.,  ж/пл. 21.16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.06.2015

 

 

Першочергова черга                 17.06.2015

*******  ****

2166

 

 

465

 

 

 

400587

Левицький

Сергій

Валентинович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.06.2015

 

 

Першочергова черга                 18.06.2015

******* ******* ***

2167

 

 

466

 

 

 

400588

Сушко

Володимир

Павлович

                              **** рік

 

********* ** ******,

*********** *********

****** * ***

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** **/71

2 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2015 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.06.2015

 

 

Першочергова черга                 22.06.2015

******* ******* ***



545

1 2 3 4 5 6

2168

 

 

470

 

 

 

400590

Четвериков

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*** **** ***, **********

********** **********

****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.06.2015

 

 

Першочергова черга                 24.06.2015

******* ******* ***

2169

 

 

472

 

 

 

400591

Берестовенко

Олексій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

************** ****, ******,

***************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.2015

 

 

Першочергова черга                 26.06.2015

******* ******* ***

2170

 

 

473

 

 

 

400593

Скоров

Ігор

Вікторович

                              **** рік

 

*** *** ****, ********

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.06.2015

 

 

Першочергова черга                 30.06.2015

******* ******* ***

2171

 

 

848

 

 

 

401036

Скорова

Тетяна

Юріївна

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.06.2015

 

 

Першочергова черга                 22.01.2020

******* ******* ***



546

1 2 3 4 5 6

2172

 

 

 

 

 

 

400594

Воронкова

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***********

********,***** ***/30

3 кімн.,  ж/пл. 29.89 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2012 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.2015

2173

 

 

474

 

 

 

400595

Гальченко

Артур

Артурович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           02.07.2015

 

 

Першочергова черга                 02.07.2015

******* ******* ***

2174

 

 

 

 

 

 

400596

Падалка

Іван

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**, *** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.07.2015

2175

 

 

478

 

 

 

400595

Саруханян

Артур

Артемович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           20.07.2015

 

 

Першочергова черга                 20.07.2015

******* ******* ***



547

1 2 3 4 5 6

2176

 

 

480

 

 

 

400597

Сафронов

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.07.2015

 

 

Першочергова черга                 24.07.2015

******* ******* ***

2177

 

 

481

 

 

 

400598

Чудін

Віталій

Володимирович

                              **** рік

 

*** * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.07.2015

 

 

Першочергова черга                 27.07.2015

******* ******* ***

2178

 

 

482

 

 

 

400599

Потєєв

Костянтин

Миколайович

                              **** рік

 

*** *********** ***

********** ************

********* ********

******, *********

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **-*, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.07.2015

 

 

Першочергова черга                 28.07.2015

******* ******* ***

2179

 

 

483

 

 

 

400600

Мартинов

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

*** ************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.07.2015

 

 

Першочергова черга                 30.07.2015

******* ******* ***



548

1 2 3 4 5 6

2180

 

 

 

 

 

 

400601

Кривоблоцький

Сергій

Ігорович

                              **** рік

 

******** **** ****,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.07.2015

2181

 

 

484

 

 

 

400602

Галушко

Валерій

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***** *******, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.08.2015

 

 

Першочергова черга                 03.08.2015

******* ******* ***

2182

 

 

485

 

 

 

400603

Чудний

Анатолій

Геннадійович

                              **** рік

 

******* **********

*********

**************

*******************,

****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 34 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           04.08.2015

 

 

Першочергова черга                 04.08.2015

******* ******* ***

2183

 

 

486

 

 

 

400605

Безпалий

Сергій

Федорович

                              **** рік

 

******** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.08.2015

 

 

Першочергова черга                 05.08.2015

******* ******* ***



549

1 2 3 4 5 6

2184

 

 

487

 

 

 

400607

Озерний

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

******** ************

***********, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, ***,

*********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.08.2015

 

 

Першочергова черга                 12.08.2015

******* ******* ***

2185

 

 

488

 

 

 

400608

Колісник

Геннадій

Віталійович

                              **** рік

 

*************** *****

*************

********** * *,

************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.08.2015

 

 

Першочергова черга                 12.08.2015

******* ******* ***

2186

 

 

572

 

 

 

400609

Великород

Віталій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.08.2015

 

 

Першочергова черга                 09.03.2016

******* ******* ***

2187

 

 

489

 

 

 

400610

Полуднєв

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* *******

*******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

**********,***** **/16

4 кімн.,  ж/пл. 43.84 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           14.08.2015

 

 

Першочергова черга                 14.08.2015

******* ******* ***



550

1 2 3 4 5 6

2188

 

 

490

 

 

 

400611

Вєлков

Руслан

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******

*******, ************ ****,

****** *******, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 32.39 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.2015

 

 

Першочергова черга                 17.08.2015

******* ******* ***

2189

 

 

491

 

 

 

400612

Карпінський

Олег

Сергійович

                              **** рік

 

******** ************

********

***********************

* *********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.08.2015

 

 

Першочергова черга                 18.08.2015

******* ******* ***

2190

 

 

492

 

 

 

400610

Гончаренко

Андрій

Григорович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

********* *********

************** *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.08.2015

 

 

Першочергова черга                 20.08.2015

******* ******* ***

2191

 

 

493

 

 

 

400611

Вощенко

Олександр

Леонідович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

****** ***************

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           21.08.2015

 

 

Першочергова черга                 21.08.2015

******* ******* ***



551

1 2 3 4 5 6

2192

 

 

494

 

 

 

400612

Мельник

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.08.2015

 

 

Першочергова черга                 26.08.2015

******* ******* ***

2193

 

 

495

 

 

 

400613

Грицай

Олексій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.08.2015

 

 

Першочергова черга                 28.08.2015

******* ******* ***

2194

 

 

496

 

 

 

400614

Брайловський

Андрій

Вадимович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.09.2015

 

 

Першочергова черга                 03.09.2015

******* ******* ***

2195

 

 

497

 

 

 

400615

Кірпічов

Роман

Андрійович

                              **** рік

 

**** ******* *

***************

*********, ******* *****

*************

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.09.2015

 

 

Першочергова черга                 03.09.2015

******* ******* ***



552

1 2 3 4 5 6

2196

 

 

 

 

 

 

400616

Петренко

Марина

Ігорівна

                              **** рік

 

******* **********

********* *************

******** ******* *

*************** *******,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.09.2015

2197

 

 

 

 

 

 

400617

Пономаренко

Тетяна

Владиславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

************* ****, *****,

**************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.09.2015

2198

 

 

499

 

 

 

400618

Андрощук

Олег

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

******** **********

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Впорядкована

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.09.2015

 

 

Першочергова черга                 07.09.2015

******* ******* ***



553

1 2 3 4 5 6

2199

 

 

512

 

 

 

400619

Микитенко

Михайло

Анатолійович

                              **** рік

 

********** ************

************ *****

******* *

***************  

*******, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.09.2015

 

 

Першочергова черга                 29.10.2015

******* ******* ***

2200

 

 

528

 

 

 

400620

Ватульов

Валерій

Михайлович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***** ****,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 20.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.09.2015

 

 

Першочергова черга                 09.12.2015

******* ******* ***

2201

 

 

603

 

 

 

400621

Харитонович

Роман

Борисович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ***** ****,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.09.2015

 

 

Першочергова черга                 01.06.2016

******* ******* ***



554

1 2 3 4 5 6

2202

 

 

500

 

 

 

400622

Ранга

Євген

Петрович

                              **** рік

 

********** ************

****************,

******** ******

********** ****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.09.2015

 

 

Першочергова черга                 16.09.2015

******* ******* ***

2203

 

 

501

 

14

 

55047

Онойко

Віталій

Віталійович

                              **** рік

 

********* *******

*******,

****************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.09.2015

 

 

Першочергова черга                 16.09.2015

******* ******* ***

Позачергова черга                     16.09.2015

***** * ************ ********* *****

2204

 

 

 

 

20

 

55054

Ніколаєв

Олег

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.09.2015

 

 

Позачергова черга                     26.09.2016

***** * ************ ********* *****



555

1 2 3 4 5 6

2205

 

 

502

 

275

 

400625

Тихонов

Дмитро

Олексійович

                              **** рік

 

**************

********* ***********

************    ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***,

************* ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 45.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.09.2015

 

 

Першочергова черга                 21.09.2015

*********** ***** ** ** ****** ******

Позачергова черга                     04.04.2018

*****, *** *** * *****

2206

 

 

503

 

 

 

400626

Тіхонов

Василь

Валентинович

                              **** рік

 

***********,

***********************

***

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, *****,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1973 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2015

 

 

Першочергова черга                 22.09.2015

******* ******* ***

2207

 

 

504

 

 

 

400627

Гніденко

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

************

************ *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.09.2015

 

 

Першочергова черга                 24.09.2015

******* ******* ***



556

1 2 3 4 5 6

2208

 

 

506

 

 

 

400629

Дроздов

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.10.2015

 

 

Першочергова черга                 05.10.2015

******* ******* ***

2209

 

 

505

 

 

 

400629

Дроздова

Вікторія 

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ** ** , ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           05.10.2015

 

 

Першочергова черга                 05.10.2015

********  * * *

2210

 

 

507

 

 

 

400631

Реп"яшник

Юрій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

********* *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *************,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.10.2015

 

 

Першочергова черга                 07.10.2015

******* ******* ***

2211

 

 

580

 

 

 

400632

Заріцький

Віктор

Васильович

                              **** рік

 

********* *******

******* ******* * ****,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **/71

2 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.10.2015

 

 

Першочергова черга                 30.03.2016

******* ******* ***



557

1 2 3 4 5 6

2212

 

 

509

 

 

 

400633

Гуйван

Федір

Васильович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.10.2015

 

 

Першочергова черга                 23.10.2015

******* ******* ***

2213

 

 

510

 

 

 

400634

Дрига

Ярослав

Олександрович

                              **** рік

 

*** **********,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 31.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.10.2015

 

 

Першочергова черга                 26.10.2015

******* ******* ***

2214

 

 

511

 

 

 

400635

Даниленко

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.67 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           26.10.2015

 

 

Першочергова черга                 26.10.2015

******* ******* ***

2215

 

 

513

 

 

 

400636

Листюк

Олександр

Юрійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

*********************** ****,

******, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.10.2015

 

 

Першочергова черга                 30.10.2015

******* ******* ***



558

1 2 3 4 5 6

2216

 

 

514

 

 

 

400637

Жигулін

Володимир

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** */53,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 21.21 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.11.2015

 

 

Першочергова черга                 02.11.2015

******* ******* ***

2217

 

 

515

 

33

 

55073

Данілов

Дмитро

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* ***

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.11.2015

 

 

Першочергова черга                 03.11.2015

******* ******* ***

Позачергова черга                     07.11.2019

***** * ************ ********* *****

2218

 

 

516

 

 

 

400639

Валовенко

Олексій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

******* ********** *

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.11.2015

 

 

Першочергова черга                 05.11.2015

******* ******* ***

2219

 

 

517

 

 

 

400640

Лізогуб

Альона

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* **********

****** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.11.2015

 

 

Першочергова черга                 06.11.2015

*********** ***** ** ** ****** ******



559

1 2 3 4 5 6

2220

 

 

518

 

15

 

55048

Пономаренко

Олег

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.11.2015

 

 

Першочергова черга                 09.11.2015

******* ******* ***

Позачергова черга                     05.02.2016

***** * ************ ********* *****

2221

 

 

519

 

 

 

400642

Котяш

Микола

Петрович

                              **** рік

 

*** *********,

************* *******

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           10.11.2015

 

 

Першочергова черга                 10.11.2015

******* ******* ***

2222

 

 

521

 

 

 

400643

Сазонов

Олексій

Андрійович

                              **** рік

 

********* ******* ***

****, ******* *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.11.2015

 

 

Першочергова черга                 11.11.2015

******* ******* ***

2223

 

 

 

 

 

 

400644

Мірошніченко

Оксана

Василівна

                              **** рік

 

*********** ******

****************

********** ************

**********, *******

******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.11.2015



560

1 2 3 4 5 6

2224

 

 

 

 

 

 

400645

Коваленко

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

**** ************,

******* ******** *

************** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.07 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2015

2225

 

 

 

 

 

 

400646

Скоробогатая

Ірина

Федорівна

                              **** рік

 

**** ************,

******* ******** *

************** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2015

2226

 

 

 

 

24

 

55060

Зимбіцький

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2015

 

 

Позачергова черга                     29.08.2017

***** * ************ ********* *****

2227

 

 

523

 

 

 

400648

Резнік

Федір

Петрович

                              **** рік

 

**** * ***************

*******, **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** *

ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           24.11.2015

 

 

Першочергова черга                 24.11.2015

******* ******* ***



561

1 2 3 4 5 6

2228

 

 

524

 

 

 

400649

Ярошенко

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.11.2015

 

 

Першочергова черга                 26.11.2015

******* ******* ***

2229

 

 

604

 

 

 

400650

Друзюк

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.11.2015

 

 

Першочергова черга                 01.06.2016

******* ******* ***

2230

 

 

526

 

 

 

400651

Татаров

Євген

Володимирович

                              **** рік

 

********* ***** *******

*********  ***** *******

* *******, *******

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.57 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.12.2015

 

 

Першочергова черга                 02.12.2015

******* ******* ***

2231

 

 

527

 

 

 

400652

Гріцаєв

Андрій

Олегович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.12.2015

 

 

Першочергова черга                 08.12.2015

******* ******* ***



562

1 2 3 4 5 6

2232

 

 

529

 

 

 

400653

Заярний

Михайло

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ****** *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **/31

2 кімн.,  ж/пл. 21.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.12.2015

 

 

Першочергова черга                 10.12.2015

******* ******* ***

2233

 

 

631

 

 

 

400654

Міщенко

Максим

Вікторович

                              **** рік

 

********* ******* ***

*****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           11.12.2015

 

 

Першочергова черга                 17.10.2016

******* ******* ***

2234

 

 

 

 

 

 

400655

Дарієнко

Ілона

Павлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.12.2015

2235

 

 

532

 

 

 

400656

Павлишин

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           17.12.2015

 

 

Першочергова черга                 17.12.2015

******* ******* ***



563

1 2 3 4 5 6

2236

 

 

533

 

 

 

400657

Баранов

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********** * *********

******************

**********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

***********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.12.2015

 

 

Першочергова черга                 17.12.2015

******* ******* ***

2237

 

 

534

 

 

 

400658

Лісюк

Олег

Сергійович

                              **** рік

 

********* ******* ***

*****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** */3, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 30.19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.12.2015

 

 

Першочергова черга                 18.12.2015

******* ******* ***

2238

 

 

535

 

 

 

400659

Шульга

Андрій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.12.2015

 

 

Першочергова черга                 18.12.2015

******* ******* ***



564

1 2 3 4 5 6

2239

 

 

536

 

 

 

400660

Осаулець

Олег

Іванович

                              **** рік

 

*********** *******

*******, ************

********** **********

****** *******

********** ************,

******* ******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.12.2015

 

 

Першочергова черга                 21.12.2015

******* ******* ***

2240

 

 

537

 

 

 

400661

Босненко

Олег

Борисович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*****************

*******, ************

**** **********

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.12.2015

 

 

Першочергова черга                 21.12.2015

******* ******* ***

2241

 

 

538

 

 

 

400662

Лукин

Олег

Леонідович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** ***

4 кімн.,  ж/пл. 55.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           21.12.2015

 

 

Першочергова черга                 21.12.2015

******* ******* ***



565

1 2 3 4 5 6

2242

 

 

539

 

 

 

400663

Кулакевич

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 33.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           21.12.2015

 

 

Першочергова черга                 21.12.2015

******* ******* ***

2243

 

 

540

 

 

 

400664

Малохатько

Руслан

Анатолійович

                              **** рік

 

*** * **, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.2015

 

 

Першочергова черга                 21.12.2015

******* ******* ***

2244

 

 

541

 

 

 

400665

Осіпов

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

******* ******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.39 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.2015

 

 

Першочергова черга                 21.12.2015

******* ******* ***

2245

 

 

542

 

 

 

400666

Шевляков

Юрій

Вікторович

                              **** рік

 

** ********

***********************

* *********, *********

********** *********

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 41.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.12.2015

 

 

Першочергова черга                 22.12.2015

******* ******* ***



566

1 2 3 4 5 6

2246

 

 

543

 

 

 

400667

Коваль

Вадим

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

******** ******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.12.2015

 

 

Першочергова черга                 22.12.2015

******* ******* ***

2247

 

 

589

 

 

 

400668

Бойко

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.12.2015

 

 

Першочергова черга                 18.04.2016

******* ******* ***

2248

 

 

544

 

 

 

400669

Турчин

Сергій

Васильович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           24.12.2015

 

 

Першочергова черга                 24.12.2015

******* ******* ***



567

1 2 3 4 5 6

2249

 

 

545

 

 

 

400670

Голинський

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

**** ******* **********

*********** ***** ****

******* *

*************** *******,

******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.12.2015

 

 

Першочергова черга                 30.12.2015

******* ******* ***

2250

 

 

546

 

 

 

400671

Пузирей

Євгеній

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **/27

3 кімн.,  ж/пл. 38.5 кв.м

Договір наймання

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           31.12.2015

 

 

Першочергова черга                 31.12.2015

******* ******* ***

2251

 

 

547

 

 

 

400672

Корінний

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******

*************,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 37.7 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.01.2016

 

 

Першочергова черга                 04.01.2016

******* ******* ***

2252

 

 

548

 

 

 

400673

Чівільча

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.01.2016

 

 

Першочергова черга                 05.01.2016

******* ******* ***



568

1 2 3 4 5 6

2253

 

 

551

 

 

 

400676

Цейко

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.86 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.01.2016

 

 

Першочергова черга                 25.01.2016

******* ******* ***

2254

 

 

552

 

 

 

400677

Білев

Денис

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.01.2016

 

 

Першочергова черга                 26.01.2016

******* ******* ***

2255

 

 

553

 

 

 

400678

Іллющенко

Володимир

Вікторович

                              **** рік

 

********* ****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.01.2016

 

 

Першочергова черга                 26.01.2016

******* ******* ***

2256

 

 

 

 

 

 

400679

Гінцман

Іванна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.01.2016



569

1 2 3 4 5 6

2257

 

 

554

 

 

 

400680

Орлов

Микита

Сергійович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.01.2016

 

 

Першочергова черга                 28.01.2016

******* ******* ***

2258

 

 

555

 

 

 

400682

Осип

Роман

Васильович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*****************

*******, ************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.01.2016

 

 

Першочергова черга                 29.01.2016

******* ******* ***

2259

 

 

557

 

 

 

400684

Штанько

Олександр

Михайлович

                              **** рік

 

****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.02.2016

 

 

Першочергова черга                 01.02.2016

******* ******* ***



570

1 2 3 4 5 6

2260

 

 

558

 

 

 

400685

Філіпчик

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* *******

******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.02.2016

 

 

Першочергова черга                 04.02.2016

******* ******* ***

2261

 

 

559

 

 

 

400686

Донець

Геннадій

Петрович

                              **** рік

 

********* ******* ***

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2016

 

 

Першочергова черга                 04.02.2016

******* ******* ***

2262

 

 

561

 

 

 

400687

Даценко

Анатолій

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**/157

5 кімн.,  ж/пл. 36.8 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2016 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.02.2016

 

 

Першочергова черга                 05.02.2016

******* ******* ***

2263

 

 

562

 

 

 

400688

Осіпов

Вячеслав

Геннадійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.02.2016

 

 

Першочергова черга                 08.02.2016

******* ******* ***



571

1 2 3 4 5 6

2264

 

 

563

 

 

 

400689

Довгенко

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.02.2016

 

 

Першочергова черга                 08.02.2016

******* ******* ***

2265

 

 

564

 

 

 

400000

Ткаченко 

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           09.02.2016

 

 

Першочергова черга                 09.02.2016

******* ******* ***

2266

 

 

565

 

 

 

400690

Лузан

Ярослав

Леонідович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.02.2016

 

 

Першочергова черга                 09.02.2016

******* ******* ***

2267

 

 

566

 

 

 

400691

Вівчаренко

Руслан

Вікторович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.02.2016

 

 

Першочергова черга                 10.02.2016

******* ******* ***



572

1 2 3 4 5 6

2268

 

 

567

 

 

 

400692

Сабадаш

Віталій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Першочергова черга Загальна черга                           10.02.2016

 

 

Першочергова черга                 10.02.2016

******* ******* ***

2269

 

 

 

 

7

 

56019

Тіхонова

Людмила

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.2016

 

 

Позачергова черга                     26.12.2019

***** ******** ******

2270

 

 

846

 

 

 

400693

Ліцман

Валерія

Романівна

                              **** рік

 

*** ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.2016

 

 

Першочергова черга                 17.01.2020

******* ******* ***

2271

 

 

568

 

 

 

400694

Шмаков

Віталій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************** ****, *** *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.02.2016

 

 

Першочергова черга                 15.02.2016

******* ******* ***



573

1 2 3 4 5 6

2272

 

 

569

 

 

 

400695

Матвієнко

Максим

Геннадійович

                              **** рік

 

*** *********, *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************ ****, ******

*******, ************** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.02.2016

 

 

Першочергова черга                 22.02.2016

******* ******* ***

2273

 

 

570

 

 

 

400696

Загурський

Артем

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 53.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           26.02.2016

 

 

Першочергова черга                 26.02.2016

******* ******* ***

2274

 

 

571

 

 

 

400697

Яско

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.03.2016

 

 

Першочергова черга                 04.03.2016

******* ******* ***

2275

 

 

 

 

 

 

400698

Кривенко

Вікторія

Миколаївна

                              **** рік

 

***************

******************

********** *

************

***********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.03.2016



574

1 2 3 4 5 6

2276

 

 

573

 

 

 

400699

Дроботенко

Михайло

Васильович

                              **** рік

 

********* ******* ****

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************ ****, ******

*******, ************ ****,

****** *******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 11.73 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2016 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.03.2016

 

 

Першочергова черга                 18.03.2016

******* ******* ***

2277

 

 

574

 

 

 

400700

Літовкін

Максим

Валерійович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.03.2016

 

 

Першочергова черга                 18.03.2016

******* ******* ***

2278

 

 

575

 

 

 

400711

Жаравін

Олег

Леонідович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1977 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.03.2016

 

 

Першочергова черга                 21.03.2016

******* ******* ***

2279

 

 

597

 

 

 

400000

Корнєєв

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2016

 

 

Першочергова черга                 12.05.2016

******* ******* ***



575

1 2 3 4 5 6

2280

 

 

598

 

 

 

400000

Кобилянський

Владислав

Ігорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.03.2016

 

 

Першочергова черга                 12.05.2016

******* ******* ***

2281

 

 

576

 

 

 

400701

Махиня

Анатолій

Григорович

                              **** рік

 

********* *******  ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *********** ****,

******, *********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.03.2016

 

 

Першочергова черга                 25.03.2016

******* ******* ***

2282

 

 

577

 

 

 

400702

Пасічник

Костянтин

Євгенович

                              **** рік

 

***** ******,

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2016 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.03.2016

 

 

Першочергова черга                 25.03.2016

******* ******* ***

2283

 

 

578

 

 

 

400703

Кутузов

Юрій

Арнольдович

                              **** рік

 

********* ******* **

***** *,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************,*****

**-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1965 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           29.03.2016

 

 

Першочергова черга                 29.03.2016

******* ******* ***



576

1 2 3 4 5 6

2284

 

 

579

 

 

 

400704

Гриценко

Іван

Іванович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 42.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1971 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           30.03.2016

 

 

Першочергова черга                 30.03.2016

******* ******* ***

2285

 

 

581

 

 

 

400705

Моїсєєв

Іван

Миколайович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

****

**********************,***

** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 29.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.03.2016

 

 

Першочергова черга                 30.03.2016

******* ******* ***

2286

 

 

582

 

 

 

400706

Лукін

Богдан

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

********

******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 58.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           30.03.2016

 

 

Першочергова черга                 30.03.2016

******* ******* ***

2287

 

 

584

 

 

 

400707

Похиленко

Павло

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.03.2016

 

 

Першочергова черга                 31.03.2016

******* ******* ***



577

1 2 3 4 5 6

2288

 

 

585

 

 

 

400708

Ротарь

Максим

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.03.2016

 

 

Першочергова черга                 31.03.2016

******* ******* ***

2289

 

 

639

 

 

 

400709

Отян

Оксана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 2008 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           01.04.2016

 

 

Першочергова черга                 01.11.2016

*******  ****

2290

 

 

 

 

 

 

400000

Яровий

Владислав

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           04.04.2016

2291

 

 

586

 

 

 

400710

Дорохтей

Олег

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

********* **********

******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.04.2016

 

 

Першочергова черга                 04.04.2016

******* ******* ***



578

1 2 3 4 5 6

2292

 

 

587

 

 

 

400711

Татаров

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.57 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.04.2016

 

 

Першочергова черга                 04.04.2016

******* ******* ***

2293

 

 

590

 

 

 

400713

Драган

Дмитро

Андрійович

                              **** рік

 

******** **********

**********

********************

************ *******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

***, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.04.2016

 

 

Першочергова черга                 22.04.2016

******* ******* ***

2294

 

 

591

 

 

 

400714

Куроп"ятник

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

********** * *********

******************

************** ******

******, ********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.7 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2015 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.04.2016

 

 

Першочергова черга                 28.04.2016

******* ******* ***



579

1 2 3 4 5 6

2295

 

 

594

 

 

 

400716

Гуцул

Євген

Сергійович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.05.2016

 

 

Першочергова черга                 06.05.2016

******* ******* ***

2296

 

 

595

 

 

 

400717

Лєпьохін

Дмитро

Олегович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 20.93 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.05.2016

 

 

Першочергова черга                 10.05.2016

******* ******* ***

2297

 

 

596

 

 

 

400718

Рускевич

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2015 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           11.05.2016

 

 

Першочергова черга                 11.05.2016

******* ******* ***

2298

 

 

 

 

 

 

400719

Глущук

Євген

Олександрович

                              **** рік

 

*********** ******

*********

***********************

** **********, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.05.2016



580

1 2 3 4 5 6

2299

 

 

 

 

 

 

400720

Околот

Микола

Юрійович

                              **** рік

 

*****************

************

*********** ***********,

************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.05.2016

2300

 

 

588

 

 

 

400000

Стьожка

Антон

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ****,

************ ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.05.2016

 

 

Першочергова черга                 11.04.2016

******* ******* ***

2301

 

 

600

 

 

 

400722

Лопатніков

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

** ****************,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.05.2016

 

 

Першочергова черга                 27.05.2016

******* ******* ***

2302

 

 

601

 

 

 

400723

Давиденко

Андрій

Ігорович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 16.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.05.2016

 

 

Першочергова черга                 31.05.2016

******* ******* ***



581

1 2 3 4 5 6

2303

 

 

602

 

 

 

400724

Межаков

Віктор

Володимирович

                              **** рік

 

***************

*******************

***********************

*** *****, ********

********* * *********

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.05.2016

 

 

Першочергова черга                 31.05.2016

******* ******* ***

2304

 

 

 

 

 

 

400725

Торубара

Сергій

Леонідович

                              **** рік

 

*** *

******************,

********* ********* *

********* ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 26.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.06.2016

2305

 

 

605

 

 

 

400726

Калюжний

Роман

Вікторович

                              **** рік

 

********** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.06.2016

 

 

Першочергова черга                 02.06.2016

******* ******* ***



582

1 2 3 4 5 6

2306

 

 

606

 

 

 

400727

Дмитрук

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

****** ************,

******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.06.2016

 

 

Першочергова черга                 03.06.2016

******* ******* ***

2307

 

 

607

 

 

 

400728

Кіян

Юрій

Миколайович

                              **** рік

 

***

*********************,

*************

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.06.2016

 

 

Першочергова черга                 06.06.2016

******* ******* ***

2308

 

 

608

 

 

 

400729

Тихоненко

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

**** *********** ****

****************

********, *********

********** *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.06.2016

 

 

Першочергова черга                 08.06.2016

******* ******* ***



583

1 2 3 4 5 6

2309

 

 

609

 

 

 

400730

Воронков

Євгеній

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* **

******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2016

 

 

Першочергова черга                 15.06.2016

******* ******* ***

2310

 

 

610

 

 

 

400731

Воронков

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 10.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1966 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2016

 

 

Першочергова черга                 15.06.2016

******* ******* ***

2311

 

 

611

 

 

 

400733

Косинський

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

*********** *********

****** ************

****** ************,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2010 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           16.06.2016

 

 

Першочергова черга                 16.06.2016

******* ******* ***

2312

 

 

 

 

 

 

400734

Продаєвич

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.06.2016



584

1 2 3 4 5 6

2313

 

 

612

 

18

 

55052

Боровиков

Валентин

Валентинович

                              **** рік

 

***************

**********

******************

********

***********************

* *********, **********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 36.67 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.06.2016

 

 

Першочергова черга                 24.06.2016

******* ******* ***

Позачергова черга                     24.06.2016

***** * ************ ********* *****

2314

 

 

613

 

 

 

400000

Штанько

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.06.2016

 

 

Першочергова черга                 30.06.2016

******* ******* ***

2315

 

 

616

 

 

 

400737

Куліков

Дмитро

Олегович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *****

************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 34.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1992 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           13.07.2016

 

 

Першочергова черга                 13.07.2016

******* ******* ***

2316

 

 

620

 

 

 

400738

Некрасова

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******

**********,***** *, *** **

4 кімн.,  ж/пл. 44.89 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 10 осіб

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.08.2016

 

 

Першочергова черга                 01.08.2016

*********** ***** ** ** ****** ******



585

1 2 3 4 5 6

2317

 

 

 

 

 

 

400739

Дембіцький

Максим

Романович

                              **** рік

 

********** * *********

****************

*******************

***** ******,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,***** *,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.09.2016

2318

 

 

621

 

 

 

400740

Комарчук

Богдан

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.09.2016

 

 

Першочергова черга                 05.09.2016

******* ******* ***

2319

 

 

622

 

 

 

400741

Комарчук

Вадим

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.09.2016

 

 

Першочергова черга                 05.09.2016

******* ******* ***

2320

 

 

623

 

 

 

400742

Нужна

Марія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

****** * *********

*********** ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 42 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.09.2016

 

 

Першочергова черга                 09.09.2016

******* ******* ***



586

1 2 3 4 5 6

2321

 

 

624

 

 

 

400743

Вишневський

Олександр

Ігорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

**************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.09.2016

 

 

Першочергова черга                 09.09.2016

******* ******* ***

2322

 

 

625

 

 

 

400744

Баніра

Євгеній

Михайлович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.09.2016

 

 

Першочергова черга                 12.09.2016

******* ******* ***

2323

 

 

 

 

 

 

400745

Плотнікова

Інна

Петрівна

                              **** рік

 

********** ************

*********** *********** 

    ***************

******* *****,

*************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******

**********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.09.2016

2324

 

 

626

 

 

 

400746

Ірха

Вадим

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.09.2016

 

 

Першочергова черга                 19.09.2016

******* ******* ***



587

1 2 3 4 5 6

2325

 

 

627

 

 

 

400747

Осташ

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** *******,*****

**/13

4 кімн.,  ж/пл. 38.3 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           21.09.2016

 

 

Першочергова черга                 21.09.2016

******* ******* ***

2326

 

 

628

 

 

 

400748

Буценко

Анатолій

Іванович

                              **** рік

 

********* ******* ** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****,

*********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

***** *******

********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 41.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1967 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2016

 

 

Першочергова черга                 03.10.2016

******* ******* ***

2327

 

 

629

 

 

 

400749

Щербань

Людмила

Леонідівна

                              **** рік

 

*** ***************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 15.47 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2016

 

 

Першочергова черга                 03.10.2016

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2328

 

 

630

 

 

 

400750

Змеул

Олександр

Вікторович

                              **** рік

 

********* ******* ** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.10.2016

 

 

Першочергова черга                 05.10.2016

******* ******* ***



588

1 2 3 4 5 6

2329

 

 

632

 

 

 

400751

Павленко

Дмитро

Юрійович

                              **** рік

 

********* ******* ** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.10.2016

 

 

Першочергова черга                 17.10.2016

******* ******* ***

2330

 

 

633

 

 

 

400753

Щербаков

Денис

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **-*, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 14.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.10.2016

 

 

Першочергова черга                 18.10.2016

******* ******* ***

2331

 

 

634

 

 

 

400754

Капиця

Ольга

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, ***

**

4 кімн.,  ж/пл. 53.16 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.10.2016

 

 

Першочергова черга                 19.10.2016

*********** ***** ** ** ****** ******

2332

 

 

635

 

 

 

400755

Козаченко

Юрій

Іванович

                              **** рік

 

*** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.10.2016

 

 

Першочергова черга                 26.10.2016

******* ******* ***



589

1 2 3 4 5 6

2333

 

 

636

 

 

 

400756

Ізрайлов

Юрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.10.2016

 

 

Першочергова черга                 27.10.2016

******* ******* ***

2334

 

 

637

 

 

 

400757

Іпатов

Ігор

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 45.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1996 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           31.10.2016

 

 

Першочергова черга                 31.10.2016

******* ******* ***

2335

 

 

638

 

 

 

400758

Мунтян

Сергій

Станіславович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********

********,***** **/39, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           01.11.2016

 

 

Першочергова черга                 01.11.2016

******** ************ *************

2336

 

 

 

 

 

 

400759

Зайцева

Наталія

Михайлівна

                              **** рік

 

********** ********

************

*********** *******

**********, ************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.11.2016



590

1 2 3 4 5 6

2337

 

 

640

 

 

 

400760

Чуйко

Станіслав

Олександрович

                              **** рік

 

**** *************,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.11.2016

 

 

Першочергова черга                 09.11.2016

******* ******* ***

2338

 

 

 

 

 

 

400761

Волчков

Валерій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.11.2016

2339

 

 

642

 

 

 

400764

Лунгол

Андрій

Леонідович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.11.2016

 

 

Першочергова черга                 15.11.2016

******* ******* ***

2340

 

 

644

 

 

 

400765

Грицик

Юрій

Іванович

                              **** рік

 

********** * *********

****************

****************

******** *********,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.03 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.11.2016

 

 

Першочергова черга                 21.11.2016

******* ******* ***



591

1 2 3 4 5 6

2341

 

 

645

 

 

 

400766

Вінницька

Софія

Андріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.2016

 

 

Першочергова черга                 22.11.2016

*******  ****

2342

 

 

646

 

 

 

400767

Богдан

Володимир

Євгенович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 38.12 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.11.2016

 

 

Першочергова черга                 23.11.2016

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2343

 

 

647

 

 

 

400768

Кальядт

Володимр

Адамович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

***** *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.11.2016

 

 

Першочергова черга                 23.11.2016

******* ******* ***

2344

 

 

648

 

 

 

400769

Великий

Ярослав

Володимирович

                              **** рік

 

*** ***********, *******

********* ****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

***** ***** ****,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 14.51 кв.м

Комунальна квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Проживання у

комунальній квартирі

Загальна черга                           02.12.2016

 

 

Першочергова черга                 02.12.2016

******* ******* ***



592

1 2 3 4 5 6

2345

 

 

649

 

 

 

400770

Ємельянов

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

*** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 15.6 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.12.2016

 

 

Першочергова черга                 05.12.2016

******* ******* ***

2346

 

 

650

 

 

 

400771

Бондіні

Ярослав

Олегович

                              **** рік

 

********* ******* ** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.12.2016

 

 

Першочергова черга                 05.12.2016

******* ******* ***

2347

 

 

651

 

 

 

400772

Сичова

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 9.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.12.2016

 

 

Першочергова черга                 07.12.2016

******* ******* ***

2348

 

 

652

 

 

 

400773

Єгоров

Сергій

Олексійович

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           07.12.2016

 

 

Першочергова черга                 07.12.2016

******* ******* ***



593

1 2 3 4 5 6

2349

 

 

653

 

 

 

400774

Зозуля

Анатолій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *** *******, ***********

****, ****** *******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.12.2016

 

 

Першочергова черга                 09.12.2016

******* ******* ***

2350

 

 

654

 

 

 

400775

Коваль

Дмитро

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.12.2016

 

 

Першочергова черга                 13.12.2016

******* ******* ***

2351

 

 

655

 

 

 

400776

Шершон

Сергій

Степанович

                              **** рік

 

*********  ******* ** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, *** *******,

************* ****, *** *******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.12.2016

 

 

Першочергова черга                 14.12.2016

******* ******* ***

2352

 

 

 

 

 

 

400778

Суровицький

Антон

Миколайович

                              **** рік

 

** ***************** ***

***** *****, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.12.2016



594

1 2 3 4 5 6

2353

 

 

 

 

 

 

400777

Піддубна

Валентина

Іванівна

                              **** рік

 

******* *************

********** ******* *

*********** *******,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.12.2016

2354

 

 

656

 

 

 

400779

Чернявський

Олексій

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.12.2016

 

 

Першочергова черга                 15.12.2016

******* ******* ***

2355

 

 

657

 

 

 

400780

Щербак

Ярослав

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

************ ********* *

*************** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.12.2016

 

 

Першочергова черга                 19.12.2016

******* ******* ***

2356

 

 

 

 

 

 

400781

Ключар-Салигіна

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *********, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.12.2016



595

1 2 3 4 5 6

2357

 

 

658

 

 

 

400782

Бабенко

Сергій

Вадимович

                              **** рік

 

********* ******* ** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.12.2016

 

 

Першочергова черга                 20.12.2016

******* ******* ***

2358

 

 

659

 

 

 

400783

Киструга

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

*** **************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 10 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.12.2016

 

 

Першочергова черга                 20.12.2016

******* ******* ***

2359

 

 

661

 

 

 

400785

Компанієць

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

********* **********

********** ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************* ****, *******,

*************** ** **, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.12.2016

 

 

Першочергова черга                 21.12.2016

******* ******* ***



596

1 2 3 4 5 6

2360

 

 

662

 

 

 

400786

Колос

Олексій

Іванович

                              **** рік

 

** * *******

***********************

* ********* **********

*****, ********* ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 30.9 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           21.12.2016

 

 

Першочергова черга                 21.12.2016

******* ******* ***

2361

 

 

663

 

 

 

400000

Маслов

Дмитро

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 11.97 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.12.2016

 

 

Першочергова черга                 22.12.2016

******* ******* ***

2362

 

 

 

 

 

 

400787

Урсатьєва

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.12.2016

2363

 

 

664

 

 

 

400789

Лебідь

Олександр

Леонідович

                              **** рік

 

******* **********

************ ********* *

***************** ****,

******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **-*, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.01.2017

 

 

Першочергова черга                 04.01.2017

******* ******* ***



597

1 2 3 4 5 6

2364

 

 

666

 

 

 

400791

Романовський

Максим

Андрійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **-*,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.01.2017

 

 

Першочергова черга                 10.01.2017

******* ******* ***

2365

 

 

667

 

 

 

400792

Прозапас

Вадим

Анатолійович

                              **** рік

 

*** ********* ****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

*************** ** **, ******

*******, ************* ** **, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.01.2017

 

 

Першочергова черга                 18.01.2017

******* ******* ***

2366

 

 

668

 

 

 

400793

Горелік

Максим

Михайлович

                              **** рік

 

********

********************

***********************

* ********* **********

*****, ******* ********

********* ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.01.2017

 

 

Першочергова черга                 25.01.2017

******* ******* ***

2367

 

 

669

 

 

 

400794

Марченко

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.02.2017

 

 

Першочергова черга                 02.02.2017

******* ******* ***
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2368

 

 

670

 

 

 

400795

Котельніков

Віталій

Михайлович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.02.2017

 

 

Першочергова черга                 06.02.2017

******* ******* ***

2369

 

 

672

 

 

 

400796

Бардієр

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.02.2017

 

 

Першочергова черга                 08.02.2017

******* ******* ***

2370

 

 

673

 

 

 

400797

Пастухов

Максим

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.02.2017

 

 

Першочергова черга                 15.02.2017

******* ******* ***

2371

 

 

674

 

 

 

400798

Бублик

Артем

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

**** *******

**********,***** *, *** **

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           17.02.2017

 

 

Першочергова черга                 17.02.2017

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

2372

 

 

 

 

 

 

400799

Слющенко

Валентина

Сергіївна

                              **** рік

 

*** ********* *******

**** *******,

****************

******* **********,

********* *******

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.02.2017

2373

 

 

675

 

 

 

400800

Барахманський

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*********** *******

*******, ***********

******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.03.2017

 

 

Першочергова черга                 03.03.2017

******* ******* ***

2374

 

 

 

 

 

 

400801

Жигалкіна

Марія

Віталіївна

                              **** рік

 

*** ************ ******

*****************

**********

**************

*********** *********,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.03.2017



600

1 2 3 4 5 6

2375

 

 

676

 

 

 

400802

Кириленко

Юлія

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ***** ****,

*********************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.03.2017

 

 

Першочергова черга                 06.03.2017

*******  ****

2376

 

 

 

 

 

 

400803

Лисенко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 29.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.03.2017

2377

 

 

677

 

 

 

400804

Трухачов

Михайло

Михайлович

                              **** рік

 

*** ******************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *** *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.03.2017

 

 

Першочергова черга                 09.03.2017

******* ******* ***

2378

 

 

 

 

 

 

400805

Волчкова

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           09.03.2017



601

1 2 3 4 5 6

2379

 

 

 

 

 

 

400806

Коцюрба

Ольга

Юріївна

                              **** рік

 

***************

************ *********

*************, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.03.2017

2380

 

 

 

 

 

 

400807

Колісник

Віталій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 34.62 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.03.2017

2381

 

 

678

 

 

 

400808

Кочетков

Ярослав

Юрійович

                              **** рік

 

*** ****** ***** *****,

******* ***********

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           13.03.2017

 

 

Першочергова черга                 13.03.2017

******* ******* ***

2382

 

 

679

 

 

 

400809

Фадєєнко

Григорій

Юрійович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ***, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.03.2017

 

 

Першочергова черга                 13.03.2017

******* ******* ***



602

1 2 3 4 5 6

2383

 

 

680

 

 

 

400810

Нешкреба

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.03.2017

 

 

Першочергова черга                 20.03.2017

******* ******* ***

2384

 

 

681

 

 

 

400811

Інєєв

Владислав

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.45 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.03.2017

 

 

Першочергова черга                 22.03.2017

******* ******* ***

2385

 

 

682

 

 

 

400812

Ігнатьєв

Володимир

Валентинович

                              **** рік

 

***

***********************

,

***********************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.03.2017

 

 

Першочергова черга                 22.03.2017

******* ******* ***



603

1 2 3 4 5 6

2386

 

 

 

 

 

 

400813

Алєксєєнко

Дарія

Олександрівна

                              **** рік

 

*********** ******

********************

**********

****************

****************

********** ******,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ******,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2017

2387

 

 

683

 

 

 

400817

Ніколаєва

Ніла

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.03.2017

 

 

Першочергова черга                 30.03.2017

*******  ****

2388

 

 

684

 

 

 

400815

Делюрман

Станіслав

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

*********** ****, ****** *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************

****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2016 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.03.2017

 

 

Першочергова черга                 30.03.2017

******* ******* ***



604

1 2 3 4 5 6

2389

 

 

686

 

25

 

55063

Гурин

Юрій

Миколайович

                              **** рік

 

************* *******

************* ******

********* ********

******** ** ********

********* *

*************** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2010 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.04.2017

 

 

Першочергова черга                 05.04.2017

*********************

Позачергова черга                     04.04.2018

***** * ************ ********* *****

2390

 

 

687

 

 

 

400819

Лісіцин

Василь

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання на площі

опікуна

Загальна черга                           12.04.2017

 

 

Першочергова черга                 12.04.2017

******* ******* ***

2391

 

 

688

 

 

 

400821

Радзієвський

Дмитро

Юрійович

                              **** рік

 

********** *******

******* *

*****************

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

***

3 кімн.,  ж/пл. 39.93 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           14.04.2017

 

 

Першочергова черга                 14.04.2017

******* ******* ***



605

1 2 3 4 5 6

2392

 

 

689

 

 

 

400822

Мочерняк

Олена

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.2017

 

 

Першочергова черга                 14.04.2017

*********** ***** ** ** ****** ******

2393

 

 

690

 

 

 

400823

Томчук

Сергій

Олегович

                              **** рік

 

********* ******* *** *

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           18.04.2017

 

 

Першочергова черга                 18.04.2017

******* ******* ***

2394

 

 

 

 

 

 

400823

Юрченко

Олеся

Ігоревна

                              **** рік

 

*** ********* ******,

******** ** *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           27.04.2017



606

1 2 3 4 5 6

2395

 

 

692

 

 

 

400824

Костенко

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

********** **********

******* * **

****************

************ **********

*******, *******

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************** ****, *********,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.05.2017

 

 

Першочергова черга                 03.05.2017

******* ******* ***

2396

 

 

 

 

 

 

400825

Ланецький

Євген

Валерійович

                              **** рік

 

***********

************

*********** ***********

********** ************

**************

*********** **,

********* **********

********** *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.87 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.05.2017

2397

 

 

 

 

 

 

400826

Маньковський

Роман

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           16.05.2017



607

1 2 3 4 5 6

2398

 

 

693

 

 

 

400827

Торрес 

Руслан

Серверович

                              **** рік

 

********* ******* *

******* ***** *******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.05.2017

 

 

Першочергова черга                 16.05.2017

******* ******* ***

2399

 

 

694

 

 

 

400828

Нечипорук

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

********* *******

******* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.05.2017

 

 

Першочергова черга                 18.05.2017

******* ******* ***

2400

 

 

 

 

 

 

400829

Мелумян

Софія

Унанівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.05.2017

2401

 

 

 

 

 

 

400830

Кайтаз

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.05.2017



608

1 2 3 4 5 6

2402

 

 

696

 

 

 

400831

Бурлака

Віталій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.05.2017

 

 

Першочергова черга                 30.05.2017

******* ******* ***

2403

 

 

698

 

 

 

400833

Талейран

Юлія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************* ****,

******, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.44 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.06.2017

 

 

Першочергова черга                 08.06.2017

*********** ***** ** ** ****** ******

2404

 

 

699

 

 

 

400836

Новік

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           12.06.2017

 

 

Першочергова черга                 12.06.2017

******** ************ *************

2405

 

 

700

 

 

 

400835

Пахмутов

Віталій

Валерійович

                              **** рік

 

*** ****************

***** *************

********** ***,

************ ********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

**/20, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 14.2 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2017

 

 

Першочергова черга                 15.06.2017

******* ******* ***



609

1 2 3 4 5 6

2406

 

 

701

 

 

 

400837

Коваль

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

*********** ******

*********************

********

*************** *****

**** ******** * ** *

*********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1969 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.06.2017

 

 

Першочергова черга                 20.06.2017

******** ************ *************

2407

 

 

702

 

 

 

400838

Бондаренко

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* ***

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.06.2017

 

 

Першочергова черга                 22.06.2017

******* ******* ***

2408

 

 

703

 

 

 

400839

Арсененко

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.07.2017

 

 

Першочергова черга                 03.07.2017

******* ******* ***



610

1 2 3 4 5 6

2409

 

 

704

 

 

 

400840

Алмаєв

Роман

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **-*, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 15.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1978 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           20.07.2017

 

 

Першочергова черга                 20.07.2017

******* ******* ***

2410

 

 

705

 

 

 

400841

Мурзак

Сергій

Григорович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 36.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           31.07.2017

 

 

Першочергова черга                 31.07.2017

******* ******* ***

2411

 

 

797

 

 

 

400842

Сафронова

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, ************ ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,*****

**/67, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.08.2017

 

 

Першочергова черга                 26.03.2019

*********** ***** ** ** ****** ******



611

1 2 3 4 5 6

2412

 

 

706

 

 

 

400843

Козаченко

Зінаїда

Іванівна

                              **** рік

 

*********** ******

****** *********

*******************

******** * *          

*************, *****

*********

***************** ***** 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.08.2017

 

 

Першочергова черга                 16.08.2017

*******  ****

2413

 

 

 

 

 

 

400846

Тарбєєв

Анатолій

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 42.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           29.08.2017

2414

 

 

 

 

 

 

400844

Нечепурна

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ************

************* *********,

******** *  ********

***** * ***

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 20.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           31.08.2017



612

1 2 3 4 5 6

2415

 

 

707

 

 

 

400847

Придатко

Юрій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.08.2017

 

 

Першочергова черга                 31.08.2017

******* ******* ***

2416

 

 

708

 

 

 

400848

Гоцуляк

Михайло

Васильович

                              **** рік

 

********* ******* **

*****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******

*******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.35 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           01.09.2017

 

 

Першочергова черга                 01.09.2017

******* ******* ***

2417

 

 

709

 

 

 

400849

Самопаленко

Анна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, ******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.6 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.09.2017

 

 

Першочергова черга                 05.09.2017

*******  ****

2418

 

 

710

 

 

 

400850

Савченко

Віталій

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **/1, ***

**

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.09.2017

 

 

Першочергова черга                 06.09.2017

******* ******* ***



613

1 2 3 4 5 6

2419

 

 

711

 

 

 

400851

Підплетній

Дмитро

Володимирович

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/27, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.09.2017

 

 

Першочергова черга                 06.09.2017

******* ******* ***

2420

 

 

 

 

 

 

400852

Бугор

Денис

Юрійович

                              **** рік

 

*** **** *****, ********

* **********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.09.2017

2421

 

 

 

 

 

 

400853

Славетинська-Романес

Ірина

Володимирівна

                              **** рік

 

************** *******

******, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.09.2017

2422

 

 

712

 

 

 

400854

Татаров

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

*** ***********,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** *********,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           03.10.2017

 

 

Першочергова черга                 03.10.2017

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****



614

1 2 3 4 5 6

2423

 

 

 

 

 

 

400855

Матвієнко

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******

***********,***** **/19

2 кімн.,  ж/пл. 22.92 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2017

2424

 

 

713

 

 

 

400856

Поривай

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

******** ********

***************

******** ******* *****,

********* **********

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.10.2017

 

 

Першочергова черга                 05.10.2017

******* ******* ***

2425

 

 

714

 

29

 

55071

Петринко

Андрій

Васильович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.2 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.2017

 

 

Першочергова черга                 11.10.2017

******* ******* ***

Позачергова черга                     30.10.2018

***** * ************ ********* *****



615

1 2 3 4 5 6

2426

 

 

715

 

 

 

400858

Гловацький

Євгеній

Альбертович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Комунальна квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.10.2017

 

 

Першочергова черга                 12.10.2017

******* ******* ***

2427

 

 

718

 

 

 

400860

Зімін

Дмитро

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

***, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           30.10.2017

 

 

Першочергова черга                 30.10.2017

******* ******* ***

2428

 

 

719

 

 

 

400862

Рєчкін

Михайло

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 43.48 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1964 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           02.11.2017

 

 

Першочергова черга                 02.11.2017

******* ******* ***

2429

 

 

720

 

 

 

400863

Козуб

Антон

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 25.06 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2016 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.11.2017

 

 

Першочергова черга                 06.11.2017

******* ******* ***



616

1 2 3 4 5 6

2430

 

 

 

 

 

 

400864

Дудич

Оксана

Віталіївна

                              **** рік

 

******** ************

********* * **, ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

4 кімн.,  ж/пл. 41.8 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 18 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.11.2017

2431

 

 

721

 

 

 

400865

Брайко

Антоніна

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ***********

****, ******, *********** ****,

***, *********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 19.39 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1981 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.11.2017

 

 

Першочергова черга                 08.11.2017

******** ************ *************

2432

 

 

722

 

 

 

400864

Томко

Роман

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 31.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.11.2017

 

 

Першочергова черга                 20.11.2017

******* ******* ***

2433

 

 

723

 

 

 

400865

Скороход

Євгеній

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.11.2017

 

 

Першочергова черга                 24.11.2017

******* ******* ***



617

1 2 3 4 5 6

2434

 

 

724

 

 

 

400866

Іванов

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

*********** ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.11.2017

 

 

Першочергова черга                 30.11.2017

******* ******* ***

2435

 

 

725

 

 

 

400867

Манзік

Вадим

Васильович

                              **** рік

 

*** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2015 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.12.2017

 

 

Першочергова черга                 04.12.2017

******* ******* ***

2436

 

 

726

 

 

 

400868

Савіцький

Роман

Миколайович

                              **** рік

 

******* **********

************ ********* *

*************** *******,

*******

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.12.2017

 

 

Першочергова черга                 07.12.2017

******* ******* ***



618

1 2 3 4 5 6

2437

 

 

727

 

 

 

400869

Гайдашук

Костянтин

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

*******

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.12.2017

 

 

Першочергова черга                 07.12.2017

******* ******* ***

2438

 

 

728

 

 

 

400870

Савченко

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.12.2017

 

 

Першочергова черга                 08.12.2017

******* ******* ***

2439

 

 

730

 

 

 

400872

Гергель

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.01.2018

 

 

Першочергова черга                 05.01.2018

******* ******* ***

2440

 

 

 

 

 

 

400873

Храпко

Катерина

Вікторівна

                              **** рік

 

************** *******

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.01.2018



619

1 2 3 4 5 6

2441

 

 

732

 

 

 

400875

Подік

Володимир

Романович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

******* ******* *******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Першочергова черга Загальна черга                           15.01.2018

 

 

Першочергова черга                 15.01.2018

******* ******* ***

2442

 

 

733

 

 

 

400876

Зуєва

Ганна

Миколаївна

                              **** рік

 

********** **** *******

* *****************

*******, ******** *

********* **********

********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, ***, ********* ****, ***,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.01.2018

 

 

Першочергова черга                 19.01.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

2443

 

 

734

 

 

 

400877

Дорота

Алла

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ******* * *,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 16.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.02.2018

 

 

Першочергова черга                 01.02.2018

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****



620

1 2 3 4 5 6

2444

 

 

735

 

 

 

400878

Макарова

Жанна

Анатоліївна

                              **** рік

 

******** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, *************

****, ******, ************* ****,

******, ************* ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **/16,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 45.54 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1974 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.02.2018

 

 

Першочергова черга                 01.02.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

2445

 

 

736

 

 

 

400879

Барабаш

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** ****,

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, *******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.02.2018

 

 

Першочергова черга                 02.02.2018

******* ******* ***

2446

 

 

 

 

 

 

400880

Друзюк

Наталя

Василівна

                              **** рік

 

*** ******* ****,

*********

************** *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.02.2018

2447

 

 

829

 

 

 

400881

Бондаренко

Аліна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.02.2018

 

 

Першочергова черга                 26.09.2019

******* ******* ***



621

1 2 3 4 5 6

2448

 

 

737

 

 

 

400882

Хамренко

Леонід

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 8.9 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1980 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           13.02.2018

 

 

Першочергова черга                 13.02.2018

******* ******* ***

2449

 

 

 

 

 

 

400883

Якуніна

Маргарита

Владиславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.03.2018

2450

 

 

739

 

 

 

400884

Куцобік

Юлія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ************

****, ***, **************** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 17.75 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.03.2018

 

 

Першочергова черга                 14.03.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

2451

 

 

740

 

 

 

400886

Шпудейко

Максим

Олексійович

                              **** рік

 

********** * *********

****************** ***

********, ******** *

***********************

******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2018

 

 

Першочергова черга                 10.04.2018

*********** ***** ** ** ****** ******



622

1 2 3 4 5 6

2452

 

 

 

 

 

 

400890

Любімова

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

******** *********

****** *******

**************

********* ********

********* *********

********* ****,

********* **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14.16 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           15.05.2018

2453

 

 

741

 

 

 

400906

Зозуля

Тетяна

Вячеславівна

                              **** рік

 

*** ******* ********,

*********************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *****

Кропивницький, місто

**** **********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.23 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.06.2018

 

 

Першочергова черга                 05.06.2018

*******  ****

2454

 

 

742

 

 

 

400907

Кірьякулов

Дмитро

Ігорович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

*********** ** ** , *******, ***** Кропивницький, місто

**** ********,***** *-*

1 кімн.,  ж/пл. 19.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           06.06.2018

 

 

Першочергова черга                 06.06.2018

******* ******* ***
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2455

 

 

743

 

 

 

400909

Сопова

Світлана

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ********** ****,

***, *********** ****, ******,

*****

Кропивницький, місто

**** ***** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 35.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.06.2018

 

 

Першочергова черга                 11.06.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

2456

 

 

744

 

 

 

400910

Шаповал

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* *

******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

Кропивницький, місто

***** ************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 50.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2012 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           13.06.2018

 

 

Першочергова черга                 13.06.2018

******* ******* ***

2457

 

 

745

 

 

 

400911

Крикуненко

Євгеній

Валерійович

                              **** рік

 

*******

*********************

************

*******************,

****************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*********** ****, ****** *******,

*********** ****, *** *******,

*****

Кропивницький, місто

**** ****** *********,*****

**

4 кімн.,  ж/пл. 41.47 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.06.2018

 

 

Першочергова черга                 13.06.2018

******* ******* ***

2458

 

 

746

 

 

 

400912

Яковенко

Олег

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

Кропивницький, місто

**** *********,***** **,

***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2018 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.06.2018

 

 

Першочергова черга                 18.06.2018

******* ******* ***



624
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2459

 

 

747

 

 

 

400913

Сидоренко

Олександр

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

**** *******,***** **/5

2 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.2018

 

 

Першочергова черга                 26.06.2018

******* ******* ***

2460

 

 

 

 

 

 

400914

Войтович

Микола

Петрович

                              **** рік

 

************** *******

**************

*************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 31 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           27.06.2018

2461

 

 

748

 

 

 

400915

Замишляк

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

******* *******

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

**** ********

************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 37.14 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.07.2018

 

 

Першочергова черга                 02.07.2018

******* ******* ***

2462

 

 

749

 

 

 

400916

Рибалко

Олена

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* Кропивницький, місто

**** *********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.89 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           03.07.2018

 

 

Першочергова черга                 03.07.2018

******* ******* ***



625
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2463

 

 

750

 

 

 

400917

Горбань

Олександр

Ігорович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

***** **********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 57 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           05.07.2018

 

 

Першочергова черга                 05.07.2018

******* ******* ***

2464

 

 

751

 

 

 

400918

Розиграй

Сергій

Леонідович

                              **** рік

 

********** *********

************** ********

*********** ***********

, ******* ******* *

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ***, *****

Кропивницький, місто

****** ********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.29 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2017 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.07.2018

 

 

Першочергова черга                 05.07.2018

******* ******* ***

2465

 

 

 

 

 

 

400919

Чернов

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

*** *********** ****

************,

*************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

*********** ****, ***, *****

Кропивницький, місто

***** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           06.07.2018

2466

 

 

 

 

 

 

400920

Клочкова

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

Кропивницький, місто

**** **************,*****

***

3 кімн.,  ж/пл. 23.9 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.07.2018



626
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2467

 

 

752

 

 

 

400921

Поляков

Артем

Сергійович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

**** ********,***** **-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           06.08.2018

 

 

Першочергова черга                 06.08.2018

******* ******* ***

2468

 

 

753

 

 

 

400922

Чабарай

Антон

Степанович

                              **** рік

 

*** *******************,

******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

4 кімн.,  ж/пл. 44.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2018 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.08.2018

 

 

Першочергова черга                 07.08.2018

******* ******* ***

2469

 

 

 

 

 

 

400923

Люненко

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* ********** *** *

***************

*********, *******

********* *******,

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

Кропивницький, місто

**** ****** *******,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.08.2018

2470

 

 

754

 

 

 

400924

Волотовська

Світлана

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ******,

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******,

***************** ****, ***,

***************** ****, ***,

*****

знята з реєстрації 22.07.2021

**** *************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.02 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.08.2018

 

 

Першочергова черга                 10.08.2018

*********** ***** ** ** ****** ******
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2471

 

 

755

 

 

 

400925

Мороз

Олена

Василівна

                              **** рік

 

********* *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ******,

********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ****** *****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2007 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.08.2018

 

 

Першочергова черга                 23.08.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

2472

 

 

756

 

 

 

400926

Смиженко

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.08.2018

 

 

Першочергова черга                 27.08.2018

******* ******* ***

2473

 

 

757

 

 

 

400927

Тернавчук 

Олег

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

 

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.09.2018

 

 

Першочергова черга                 05.09.2018

******* ******* ***

2474

 

 

758

 

 

 

400928

Бондаренко 

Людмила

Валеріївна

                              **** рік

 

*********** ******

*********** ******

******* **************,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

********** ** **, ***,

*************** ** **, ******,

*************** ** **, ******,

*************** ** **, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.09.2018

 

 

Першочергова черга                 07.09.2018

*********** ***** ** ** ****** ******
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2475

 

 

759

 

 

 

400929

Головін

Михайло

Михайлович

                              **** рік

 

******* **********

*************** *

*************** *******,

 , **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.09.2018

 

 

Першочергова черга                 19.09.2018

******* ******* ***

2476

 

 

760

 

 

 

400930

Волков

Олександр 

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

****** ***********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1989 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.09.2018

 

 

Першочергова черга                 25.09.2018

******* ******* ***

2477

 

 

761

 

 

 

400931

Черномаз

Олександр

Юрійович

                              **** рік

 

*** ******* ***********

***** **, *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 11.54 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2018

 

 

Першочергова черга                 03.10.2018

******* ******* ***

2478

 

 

 

 

 

 

400932

Демеденко

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ** **, *******,

************** ** **, ***,

************** ****, ******,

********** ****, **********,

*********** ** **, *********,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **-*

4 кімн.,  ж/пл. 44.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.10.2018



629

1 2 3 4 5 6

2479

 

 

762

 

 

 

400933

Шило

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.10.2018

 

 

Першочергова черга                 05.10.2018

******* ******* ***

2480

 

 

763

 

 

 

400934

Муравський

Володимир

Анатолійович

                              **** рік

 

************* *******

********** **********,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.10.2018

 

 

Першочергова черга                 08.10.2018

******* ******* ***

2481

 

 

 

 

 

 

400935

Городецька

Надія 

Вікторівна

                              **** рік

 

************** *******

******** *************,

******** ********** 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.10.2018

2482

 

 

765

 

 

 

400936

Лаврушин

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ** **, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.10.2018

 

 

Першочергова черга                 11.10.2018

******* ******* ***



630

1 2 3 4 5 6

2483

 

 

766

 

 

 

400937

Кулаковська 

Лілія

Іванівна

                              **** рік

 

**************

 

Членів сім'ї: *

*********** ** **, ******,

**************** ** **, ******,

**************** ****, ******,

***************** ** **, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.38 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.10.2018

 

 

Першочергова черга                 18.10.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

2484

 

 

 

 

 

 

401077

Сластьонова

Валентина

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.10.2018

2485

 

 

767

 

 

 

400938

Швець

Микола

Сергійович

                              **** рік

 

***  *****, ***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, ********** ** **,

******, ************** ****,

****** *******, *****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.10.2018

 

 

Першочергова черга                 30.10.2018

******* ******* ***

2486

 

 

768

 

 

 

400939

Пента

Віталій 

Миколайович

                              **** рік

 

**** ******* ***********

******* **********

*********** *** ****

******* *

*************** ****,

************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.10.2018

 

 

Першочергова черга                 31.10.2018

******* ******* ***



631

1 2 3 4 5 6

2487

 

 

769

 

 

 

400940

Бородін

Артем

Георгійович

                              **** рік

 

***  ******* ****

 

Членів сім'ї: *

******** ** **, *******,

************ ****, ***,

************* ****, ******,

************ ** **, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ************,*****

***

2 кімн.,  ж/пл. 9.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.11.2018

 

 

Першочергова черга                 01.11.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

2488

 

 

770

 

 

 

400941

Левицький 

Андрій

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Горлівка

**** ********,***** *, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.11.2018

 

 

Першочергова черга                 07.11.2018

******* ******* ***

2489

 

 

771

 

 

 

400942

Задирака

Микола 

Анатолійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

*** ********* ******

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ** **, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.11.2018

 

 

Першочергова черга                 09.11.2018

******* ******* ***

2490

 

 

782

 

 

 

400943

Літвінов

Сергій

Геннадійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

******************

 

Членів сім'ї: *

********* ** **, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.11.2018

 

 

Першочергова черга                 17.01.2019

********* ******* *********



632

1 2 3 4 5 6

2491

 

 

 

 

 

 

400944

Кас"янова

Юлія

Ігорівна

                              **** рік

 

************* ******

********** ** ******** 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.11.2018

2492

 

 

772

 

 

 

400945

Случінський

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

********** *****,

*********************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.11.2018

 

 

Першочергова черга                 27.11.2018

******* ******* ***

2493

 

 

773

 

 

 

400946

Аржанцев

Олексій

Костянтинович

                              **** рік

 

** ************ *******

* ***************

*******, ************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1991 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.11.2018

 

 

Першочергова черга                 30.11.2018

******* ******* ***

2494

 

 

774

 

 

 

400947

Носик

Лариса

Валеріївна

                              **** рік

 

*** ******** ****,

***************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.11.2018

 

 

Першочергова черга                 30.11.2018

*******  ****



633

1 2 3 4 5 6

2495

 

 

775

 

 

 

400948

Шарова

Людмила

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

** **, ******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ****

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.12.2018

 

 

Першочергова черга                 04.12.2018

*******  ****

2496

 

 

 

 

 

 

400949

Славінський

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.12.2018

2497

 

 

776

 

 

 

400950

Кучеренко

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

********** *******

******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           13.12.2018

 

 

Першочергова черга                 13.12.2018

********* ******* *********

2498

 

 

778

 

 

 

400951

Вергун

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

********** *******

******* *

*************** *******,

******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1990 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           19.12.2018

 

 

Першочергова черга                 19.12.2018

********* ******* *********



634

1 2 3 4 5 6

2499

 

 

779

 

 

 

400953

Римаренко

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

******** ********

************* ********

******* *****, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

*********** ****, ****** *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******

************,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.12.2018

 

 

Першочергова черга                 27.12.2018

******* ******* ***

2500

 

 

780

 

 

 

400954

Сотніченко

Євген

Михайлович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.12.2018

 

 

Першочергова черга                 29.12.2018

******* ******* ***

2501

 

 

781

 

 

 

400955

Милов

Юрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.01.2019

 

 

Першочергова черга                 08.01.2019

******* ******* ***

2502

 

 

783

 

 

 

400961

Барановський

Микола

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           17.01.2019

 

 

Першочергова черга                 17.01.2019

******* ******* ***



635

1 2 3 4 5 6

2503

 

 

784

 

 

 

400958

Яремчук

Ярослав

Миколайович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********* **********

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           18.01.2019

 

 

Першочергова черга                 18.01.2019

********* ******* *********

2504

 

 

785

 

 

 

400959

Мацібора

Дмитро

Віталійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.01.2019

 

 

Першочергова черга                 24.01.2019

********* ******* *********

2505

 

 

 

 

 

 

400960

Спіньова

Ольга

Павлівна

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

****** ********,***** **,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.01.2019



636

1 2 3 4 5 6

2506

 

 

786

 

 

 

400960

Тішкін

Роман

Олегович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.01.2019

 

 

Першочергова черга                 30.01.2019

********* ******* *********

2507

 

 

787

 

 

 

400962

Ткаченко

Руслан

Миколайович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.02.2019

 

 

Першочергова черга                 05.02.2019

********* ******* *********

2508

 

 

 

 

 

 

400963

Попович 

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

*** *** *******,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.02.2019



637

1 2 3 4 5 6

2509

 

 

 

 

 

 

400964

Миркало

Сергій 

Олександрович

                              **** рік

 

*** ****************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.02.2019

2510

 

 

788

 

 

 

400965

Ляшенко

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

**** * ***************

*******, ********

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.02.2019

 

 

Першочергова черга                 20.02.2019

******* ******* ***

2511

 

 

789

 

 

 

400966

Пухкий

Ігор

Михайлович

                              **** рік

 

**** * ***************

*******, *********

******* **********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**/19, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           22.02.2019

 

 

Першочергова черга                 22.02.2019

******* ******* ***

2512

 

 

790

 

 

 

400967

Тупиця

Юрій

Анатолійович

                              **** рік

 

**** * ***************

*******, *******

*****************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.02.2019

 

 

Першочергова черга                 25.02.2019

********* ******* *********



638

1 2 3 4 5 6

2513

 

 

 

 

 

 

400968

Ткаченко

Станіслав

Валерійович

                              **** рік

 

******* *****,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.94 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           27.02.2019

2514

 

 

791

 

 

 

400969

Гуленко

Сергій

Петрович

                              **** рік

 

********** **********

******* *

*************** *******,

********* ****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.03.2019

 

 

Першочергова черга                 05.03.2019

******* ******* ***

2515

 

 

 

 

 

 

400971

Данильченко

Оксана

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.03.2019

2516

 

 

792

 

 

 

400972

Запісочна

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.03.2019

 

 

Першочергова черга                 05.03.2019

********* ******* *********



639

1 2 3 4 5 6

2517

 

 

793

 

 

 

400970

Соломко

Володимир

Юрійович

                              **** рік

 

*** *************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**/8, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           05.03.2019

 

 

Першочергова черга                 05.03.2019

******* ******* ***

2518

 

 

794

 

 

 

400973

Хорольська

Вікторія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

**************** ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 33.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.03.2019

 

 

Першочергова черга                 05.03.2019

*********** ***** ** ** ****** ******

2519

 

 

795

 

 

 

400974

Бабков

Юрій

Дмитрович

                              **** рік

 

************ *********

***** *** *

*************** *******,

********* *******

************* *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.2019

 

 

Першочергова черга                 19.03.2019

******* ******* ***

2520

 

 

796

 

 

 

400975

Євдокимов

Олег

Леонідович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.03.2019

 

 

Першочергова черга                 21.03.2019

******* ******* ***



640

1 2 3 4 5 6

2521

 

 

798

 

 

 

400976

Тимко

Максим

Сергійович

                              **** рік

 

********** **********

******* *

*************** *******,

********* ****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.03.2019

 

 

Першочергова черга                 27.03.2019

********* ******* *********

2522

 

 

799

 

 

 

400982

Чемеленко

Олена

Альбертівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.95 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.04.2019

 

 

Першочергова черга                 01.04.2019

*********** ***** ** ** ****** ******

2523

 

 

800

 

 

 

400983

Андрейченко

Катерина

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******

**************

***********, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, ******,

**************** ****, ******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 39.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.04.2019

 

 

Першочергова черга                 02.04.2019

*********** ***** ** ** ****** ******



641

1 2 3 4 5 6

2524

 

 

801

 

 

 

400978

Стешенко

Анатолій

Юрійович

                              **** рік

 

**** * ***************

*******, ******* *******

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 33.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.04.2019

 

 

Першочергова черга                 05.04.2019

******* ******* ***

2525

 

 

802

 

 

 

400979

Зайцев

Костянтин

Юрійович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.04.2019

 

 

Першочергова черга                 09.04.2019

******* ******* ***

2526

 

 

803

 

 

 

400980

Удовіченко

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

********** ********** 

******* *

*************** ******* 

************ **********

*******, ********* ****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.04.2019

 

 

Першочергова черга                 09.04.2019

********* ******* *********



642

1 2 3 4 5 6

2527

 

 

804

 

 

 

400981

Цимбал

Владислав

Юрійович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

********* * **********

**** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.04.2019

 

 

Першочергова черга                 09.04.2019

******* ******* ***

2528

 

 

805

 

 

 

400984

Козаченко

Денис

Ігорович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1987 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           10.04.2019

 

 

Першочергова черга                 10.04.2019

******* ******* ***

2529

 

 

806

 

 

 

400986

Мандер

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** ****************,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.04.2019

 

 

Першочергова черга                 12.04.2019

******* ******* ***



643

1 2 3 4 5 6

2530

 

 

807

 

 

 

400987

Юрчик

Ігор

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           23.04.2019

 

 

Першочергова черга                 23.04.2019

******* ******* ***

2531

 

 

809

 

 

 

400988

Мамедов

Іскандер

Тельман-огли

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.05.2019

 

 

Першочергова черга                 08.05.2019

******* ******* ***

2532

 

 

811

 

 

 

400989

Куземчак

Вікторія

Василівна

                              **** рік

 

*** ******** ****

********** ******** ***,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.05.2019

 

 

Першочергова черга                 15.05.2019

*******  ****

2533

 

 

812

 

 

 

400990

Середа

Вячеслав

Валентинович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 35.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.05.2019

 

 

Першочергова черга                 20.05.2019

******* ******* ***



644

1 2 3 4 5 6

2534

 

 

813

 

 

 

400991

Завгородня 

Олена

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           31.05.2019

 

 

Першочергова черга                 31.05.2019

*******  ****

2535

 

 

814

 

 

 

400992

Половинко

Ілля

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Авдіївка

,***** ***

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.06.2019

 

 

Першочергова черга                 03.06.2019

******* ******* ***

2536

 

 

815

 

 

 

400993

Мельнік

Яніна

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******* ****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 6 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.06.2019

 

 

Першочергова черга                 04.06.2019

*********** ***** ** ** ****** ******

2537

 

 

816

 

 

 

400994

Горшан

Ірина

Валентинівна

                              **** рік

 

*** ****************

********

*********************

*********

***************

******** *****, *******

******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.06.2019

 

 

Першочергова черга                 04.06.2019

*******  ****



645

1 2 3 4 5 6

2538

 

 

 

 

 

 

400995

Мирошниченко

Наталя

Миколаївна

                              **** рік

 

******** *********

********* *********

***** ***************

******** ****, *******

******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.06.2019

2539

 

 

818

 

 

 

400996

Худояров

Василь 

Борисович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**/31, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.06.2019

 

 

Першочергова черга                 20.06.2019

******* ******* ***

2540

 

 

819

 

 

 

400999

Хоменко

Артем

Юрійович

                              **** рік

 

********* ******* *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.06.2019

 

 

Першочергова черга                 20.06.2019

******* ******* ***



646

1 2 3 4 5 6

2541

 

 

 

 

 

 

400997

Приданчук

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

** ******** ***** **

***** *********** *****

***************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.06.2019

2542

 

 

 

 

 

 

400998

Павловська

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.47 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.06.2019

2543

 

 

820

 

 

 

401000

Віхтоденко

Марина

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.07.2019

 

 

Першочергова черга                 09.07.2019

*******  ****



647

1 2 3 4 5 6

2544

 

 

821

 

 

 

401001

Рибак

Леонід

Леонідович

                              **** рік

 

********** *******

********* *

*************** *******

************ *******

********* ************

******* *******,

*****************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.07.2019

 

 

Першочергова черга                 16.07.2019

********* ******* *********

2545

 

 

822

 

 

 

401002

Візіренко 

Олег

Анатолійович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.07.2019

 

 

Першочергова черга                 19.07.2019

******* ******* ***

2546

 

 

823

 

 

 

401003

Сімінченко

Олександр

Олегович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********* ************

******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.07.2019

 

 

Першочергова черга                 24.07.2019

********* ******* *********



648

1 2 3 4 5 6

2547

 

 

824

 

 

 

401004

Ковальов

Олексій

Анатолійович

                              **** рік

 

************ ******* 

********** *******

************** *******

******* **** *

*************** *******

, ********* *******

********** **********

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ******

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.07.2019

 

 

Першочергова черга                 26.07.2019

******* ******* ***

2548

 

 

825

 

 

 

401005

Чередніченко 

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

***************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****,***** **-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.95 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.08.2019

 

 

Першочергова черга                 06.08.2019

******* ******* ***

2549

 

 

 

 

 

 

401006

Малиновський

Ігор

Борисович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.84 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           13.08.2019



649

1 2 3 4 5 6

2550

 

 

 

 

 

 

401007

Прудкун 

Наталка

Борисівна

                              **** рік

 

*** ***************

******* *******

***************

******** *****, ******

*******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2019

2551

 

 

 

 

 

 

401008

Черній

Валентина

Дмитрівна

                              **** рік

 

*********************

************ *********

***********, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ****

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.08.2019

2552

 

 

826

 

 

 

401009

Мартинова

Ольга

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************** ****, ******,

************* ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *************,*****

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 47.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 10 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.09.2019

 

 

Першочергова черга                 13.09.2019

*********** ***** ** ** ****** ******
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1 2 3 4 5 6

2553

 

 

827

 

 

 

401010

Шевченко

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

************ ********

***********, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

 ** ** , ******, *****

м. Кропивницький

**** ******

***********,***** **/19

2 кімн.,  ж/пл. 22.92 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.09.2019

 

 

Першочергова черга                 18.09.2019

*******  ****

2554

 

 

863

 

 

 

401013

Данилюк

Катерина

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, ***, ************ ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *****

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.09.2019

 

 

Першочергова черга                 07.09.2020

*********** ***** ** ** ****** ******

2555

 

 

 

 

 

 

401011

Васильєв 

Іван

Сергійович

                              **** рік

 

********

**********************

********* **********

*****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

*****

*****************,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.09.2019

2556

 

 

828

 

 

 

401012

Третяк

Ольга

Станіславівна

                              **** рік

 

*** *************,

******** 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

*********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

***** ************,*****

*-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 22.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.09.2019

 

 

Першочергова черга                 24.09.2019

*********** ***** ** ** ****** ******
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1 2 3 4 5 6

2557

 

 

830

 

 

 

401014

Мєдвєдєва

Марина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** *****

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.11.2019

 

 

Першочергова черга                 01.11.2019

*********** ***** ** ** ****** ******

2558

 

 

 

 

 

 

401015

Затхей

Галина

Дмитрівна

                              **** рік

 

********** ************

************

************* ********

**** *************

********** *******

********,

******************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.11.2019

2559

 

 

831

 

 

 

401016

Мамчур

Денис 

Валерійович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *****

************,***** *

1 кімн.

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           08.11.2019

 

 

Першочергова черга                 08.11.2019

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

2560

 

 

 

 

 

 

401017

Лавєнюкова

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********** ************

************** *******

**** *****

***************,

********* ********

 

Членів сім'ї: *

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** *********,***** *, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 29.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2019

2561

 

 

832

 

 

 

401018

Романов

Олександр

Юрійович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *****

************,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           14.11.2019

 

 

Першочергова черга                 14.11.2019

******* ******* ***

2562

 

 

 

 

 

 

401019

Цурлай

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.11.2019
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1 2 3 4 5 6

2563

 

 

833

 

 

 

401020

Григораш

Артем

Сергійович

                              **** рік

 

****

*********************,

******* **********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***,

************* ****, ***,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** ***/6

4 кімн.,  ж/пл. 21.2 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.11.2019

 

 

Першочергова черга                 19.11.2019

*********** ***** ** ** ****** ******

2564

 

 

834

 

 

 

401021

Похиленко

Руслан

Володимирович

                              **** рік

 

************** ***,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.11.2019

 

 

Першочергова черга                 21.11.2019

******* ******* ***

2565

 

 

835

 

35

 

401022

Луценко

Володимир

Євгенович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.12.2019

 

 

Першочергова черга                 04.12.2019

******* ******* ***

Позачергова черга                     04.12.2019

***** * ************ ********* *****

2566

 

 

 

 

 

 

401023

Бевз

Юрій

Ігорович

                              **** рік

 

** ******** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** **/81,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 34.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.12.2019
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2567

 

 

836

 

 

 

401024

Василенко

Антон

Юрійович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Донецьк

**** ********,***** **-*,

*** ***

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.12.2019

 

 

Першочергова черга                 17.12.2019

******* ******* ***

2568

 

 

837

 

 

 

401025

Савченко

Тимур

Валерійович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**, *** *

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

******* ******* ***

2569

 

 

838

 

 

 

401026

Власов

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

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

******* ******* ***

2570

 

 

839

 

 

 

401027

Кривий 

Олексій

Ігорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** **************,*****

*

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

******* ******* ***
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2571

 

 

840

 

 

 

401028

Давиденко

Володимир

Ігорович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Красногорівка

,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.12.2019

 

 

Першочергова черга                 23.12.2019

******* ******* ***

2572

 

 

841

 

 

 

401029

Бабіченко

Максим

Васильович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

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

******* ******* ***

2573

 

 

 

 

 

 

401030

Бабіченко

Анна

Василівна

                              **** рік

 

*** ********, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **

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

2574

 

 

842

 

 

 

401031

Коваленко

Денис

Сергійович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.01.2020

 

 

Першочергова черга                 03.01.2020

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

2575

 

 

843

 

 

 

401032

Харбака

Василь 

Степанович

                              **** рік

 

******* **********

************ *******  *

*************** *******,

******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.01.2020

 

 

Першочергова черга                 08.01.2020

********* ******* *********

2576

 

 

845

 

 

 

401033

Бойко

Олег

Вікторович

                              **** рік

 

************** ******

******** ************,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.01.2020

 

 

Першочергова черга                 15.01.2020

******* ******* ***

2577

 

 

847

 

 

 

401035

Довженко

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.01.2020

 

 

Першочергова черга                 22.01.2020

******* ******* ***

2578

 

 

849

 

 

 

401038

Лісовський

Юрій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.02.2020

 

 

Першочергова черга                 05.02.2020

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

2579

 

 

 

 

 

 

401039

Швець

Станіслав

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************-*/5, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.02.2020

2580

 

 

850

 

 

 

401040

Скоркін

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*************

**************

********* ***** **

******* ****

*****************,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.02.2020

 

 

Першочергова черга                 25.02.2020

******* ******* ***

2581

 

 

851

 

 

 

401037

Тітаренко

Василь

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 13.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           25.02.2020

 

 

Першочергова черга                 25.02.2020

******* ******* ***

2582

 

 

852

 

 

 

401041

Ненько 

Анна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*********** ****, ***,

*********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *************,*****

**/78

4 кімн.,  ж/пл. 45.36 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 10 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.02.2020

 

 

Першочергова черга                 27.02.2020

*********** ***** ** ** ****** ******
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1 2 3 4 5 6

2583

 

 

853

 

 

 

401042

Шилов

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.02.2020

 

 

Першочергова черга                 28.02.2020

******* ******* ***

2584

 

 

854

 

 

 

401043

Федорова

Лілія

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.25 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.03.2020

 

 

Першочергова черга                 05.03.2020

*******  ****

2585

 

 

855

 

 

 

401044

Феськов

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*************,

*********** ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

*********** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *************,*****

***/80

1 кімн.,  ж/пл. 13.49 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.03.2020

 

 

Першочергова черга                 20.03.2020

******* ******* ***

2586

 

 

 

 

 

 

401046

Пасенко 

Алла

Сергіївна

                              **** рік

 

********** ***********

********* ******* ****

***** **************,

********* *******

*************** **

********* ***

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **/12

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           23.03.2020
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2587

 

 

 

 

 

 

401045

Попеску

Марина

Василівна

                              **** рік

 

******** ********

************ ****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.03.2020

2588

 

 

856

 

 

 

401047

Сенчук

Вікторія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.05.2020

 

 

Першочергова черга                 26.05.2020

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

2589

 

 

 

 

 

 

401049

Волобуєв

Дмитро

Миколайович

                              **** рік

 

***

********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.06.2020
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1 2 3 4 5 6

2590

 

 

857

 

 

 

401050

Биченко

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

**** *** **** ********

*** * ********* ********

***** ********** * ***

*************** *******

**** ***************

********, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.06.2020

 

 

Першочергова черга                 22.06.2020

*******  ****

2591

 

 

 

 

 

 

401051

Пилипко

Любов

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.06.2020

2592

 

 

 

 

 

 

401052

Сірант

Ірина

Юріївна

                              **** рік

 

********** ************

************ * *******

******** ************

******* ***************

******** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.07.2020



661
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2593

 

 

858

 

 

 

401053

Литар

Аліна

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 10.9 кв.м

 

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.07.2020

 

 

Першочергова черга                 28.07.2020

***** *** ********** *********

2594

 

 

859

 

 

 

401054

Бледай

Марина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, ************ ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ************,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 23.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.08.2020

 

 

Першочергова черга                 04.08.2020

*********** ***** ** ** ****** ******

2595

 

 

860

 

 

 

401058

Гарасимяк

Петро

Миколайович

                              **** рік

 

***************

******** **********

**********,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.08.2020

 

 

Першочергова черга                 17.08.2020

******* ******* ***

2596

 

 

861

 

 

 

401055

Хоружий

Владислав

Валентинович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.08.2020

 

 

Першочергова черга                 20.08.2020

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

2597

 

 

864

 

 

 

401056

Романенко

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********** **********

******* * ********

******* ************

********** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 49.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           09.09.2020

 

 

Першочергова черга                 09.09.2020

********* ******* *********

2598

 

 

 

 

 

 

401057

Назін 

Віктор 

Костянтинович

                              **** рік

 

*** ***** ****, *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** *

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.09.2020

2599

 

 

865

 

 

 

401059

Лисянська

Яна

Василівна

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           14.09.2020

 

 

Першочергова черга                 14.09.2020

******* ******* ***

2600

 

 

866

 

 

 

401060

Мукосієнко 

Тетяна

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.09.2020

 

 

Першочергова черга                 22.09.2020

******* *********** * *****



663

1 2 3 4 5 6

2601

 

 

867

 

 

 

401061

Корнієнко

Андрій

Ігорович

                              **** рік

 

*** *****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.09.2020

 

 

Першочергова черга                 25.09.2020

******* ******* ***

2602

 

 

 

 

 

 

401062

Суміна

Тетяна

Віталіївна

                              **** рік

 

********** ******* **

********* ************

**** *****

**************,

******************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.09.2020

2603

 

 

 

 

 

 

401063

Бойко

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

** **** * ** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.10.2020

2604

 

 

868

 

 

 

401064

Пономарьов

Микола

Васильович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.10.2020

 

 

Першочергова черга                 13.10.2020

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

2605

 

 

869

 

 

 

401065

Носовський

Ярослав

Ігорович

                              **** рік

 

************ *******

******* ********

******** **************

******* *********,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

**************   ** ** , ******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.10.2020

 

 

Першочергова черга                 19.10.2020

******* ******* ***

2606

 

 

870

 

 

 

401066

Руденко

Андрій

Миколайович

                              **** рік

 

*************

********** ******

******* ******* *

*************** *******,

********* ******

************

*********** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м.Луганськ

**** ********,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Загальна черга                           20.01.2021

 

 

Першочергова черга                 20.01.2021

******* ******* ***

2607

 

 

871

 

 

 

401068

Баркар

Євгеній

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****,

******, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******

*************,***** ***

3 кімн.,  ж/пл. 40.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.01.2021

 

 

Першочергова черга                 28.01.2021

******* ******* ***
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1 2 3 4 5 6

2608

 

 

873

 

 

 

401069

Змеул

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

******** ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ** ** , ******, **********

** ** , *******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 28.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           05.02.2021

 

 

Першочергова черга                 05.02.2021

******* ******* ***

2609

 

 

 

 

 

 

401070

Ярових

Віра

Кирилівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.9 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.02.2021

2610

 

 

874

 

 

 

401071

Головецький

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******* *************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

**** , *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.02.2021

 

 

Першочергова черга                 12.02.2021

******* ******* ***

2611

 

 

876

 

 

 

401073

Нофенко

Максим

Олегович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.03.2021

 

 

Першочергова черга                 26.03.2021

******* ******* ***
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2612

 

 

875

 

 

 

401072

Шурупов

Костянтин

Олександрович

                              **** рік

 

*** * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м.Перевальськ

**** ********,***** *, *** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Загальна черга                           26.03.2021

 

 

Першочергова черга                 26.03.2021

******* ******* ***

2613

 

 

877

 

 

 

401074

Столбова

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

**** * ***************

*******, ***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.06.2021

 

 

Першочергова черга                 22.06.2021

********* ******* *********

2614

 

 

878

 

 

 

401075

Келип

Дмитро

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Красногорівка

,***** *, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Загальна черга                           15.09.2021

 

 

Першочергова черга                 15.09.2021

******* ******* ***

2615

 

 

879

 

 

 

401076

Петряшина

Ірина

Леонідівна

                              **** рік

 

*** ************ *****

***********, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 8.5 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.10.2021

 

 

Першочергова черга                 29.10.2021

*******  ****
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2616

 

 

 

 

 

 

401078

Ткаченко 

Людмила

Яківна

                              **** рік

 

*************

*********** ***

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**/19, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           09.11.2021

2617

 

 

880

 

 

 

401079

Андрущенко

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.11.2021

 

 

Першочергова черга                 18.11.2021

******* ******* ***

2618

 

 

881

 

 

 

401080

Ткаченко

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ******* ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

*************  ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ****,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 67.02 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           13.12.2021

 

 

Першочергова черга                 13.12.2021

******* ******* ***

2619

 

 

 

 

 

 

401081

Куліш

Анжела

Миколаївна

                              **** рік

 

*********** **

************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.12.2021



668

1 2 3 4 5 6

2620

 

 

882

 

 

 

401082

Герасимчук

Галина

Василівна

                              **** рік

 

** *** * *** ****

******** * **

******************

***** ************* ***

***************

********, *******

********** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.12.2021

 

 

Першочергова черга                 17.12.2021

******* ** ************ *********

***************** *****

2621

 

 

883

 

 

 

401083

Кушнєрьов

Євгеній

Ігорович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.01.2022

 

 

Першочергова черга                 11.01.2022

********* ******* *********

2622

 

 

 

 

 

 

401084

Гошко

Каріна

Сергіївна

                              **** рік

 

********** * *********

****************

************ ********,

******** *****

***********************

******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.01.2022



669

1 2 3 4 5 6

2623

 

 

884

 

 

 

401085

Кравченко

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

******* **********

************** ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.01.2022

 

 

Першочергова черга                 19.01.2022

******* ******* ***

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



СПИСОК
для взяття громадян у чергу потребуючих кімнату у гуртожитку, 
який належить до комунальної власності територіальної громади

м.Кропивницького

Загальна 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

Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

1

 

 

 

 

 

 

2

Гуйван

Віктор

Степанович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання в 1-ій

кімнаті двох і більше

сімей

Загальна черга                           02.11.2005

2

 

 

 

 

 

 

3

Продаєвич

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

**************

*********** **********

************** ****

******** ***********

********* ************,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.11.2005



2

1 2 3 4 5 6

3

 

 

 

 

 

 

4

Габітова

Ольга 

Сидорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.12.2005

4

 

 

 

 

 

 

5

Крайнікова

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.12.2005

5

 

 

 

 

 

 

7

Рапопорт

Костянтин

Ігорович

                              **** рік

 

** **************,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** ***,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           09.02.2006

6

 

 

 

 

 

 

8

Голубовська

Вікторя 

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.02.2006



3

1 2 3 4 5 6

7

 

 

1

 

 

 

9

Шамановський

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

**************** ****, ******,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2006

 

 

Першочергова черга                 06.03.2006

*********** ***** ** ** ****** ******

8

 

 

 

 

 

 

10

Чернецька

Маргарита

Анатоліївна

                              **** рік

 

**** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2006

9

 

 

 

 

 

 

12

Фітенко

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

**************

********** *******

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.75 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           23.03.2006

10

 

 

2

 

 

 

13

Єремчук

Олександр

Любомирович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **/67

2 кімн.,  ж/пл. 23.7 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2006

 

 

Першочергова черга                 29.03.2006

******* ******* ***



4

1 2 3 4 5 6

11

 

 

 

 

 

 

15

Солощенко

Інна

Віталіївна

                              **** рік

 

******** ************

*****, ********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.04.2006

12

 

 

 

 

 

 

18

Лукіна

Зоя

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 32.83 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.05.2006

13

 

 

40

 

 

 

19

Лукін

Богдан

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********

******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 58.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

Загальна черга                           18.05.2006

 

 

Першочергова черга                 30.03.2016

******* ******* ***

14

 

 

 

 

 

 

21

Сластьонов

Андрій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.56 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.05.2006



5

1 2 3 4 5 6

15

 

 

 

 

 

 

22

Сластьонов

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.56 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.05.2006

16

 

 

 

 

 

 

23

Малков

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.06.2006

17

 

 

 

 

 

 

26

Карабут

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 40 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           25.06.2006

18

 

 

 

 

 

 

28

Троян

Оксана

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **/11

3 кімн.,  ж/пл. 28.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.07.2006



6

1 2 3 4 5 6

19

 

 

22

 

 

 

29

Табакар

Наталія

Георгіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.07.2006

 

 

Першочергова черга                 01.07.2012

*******  ****

20

 

 

 

 

 

 

30

Багач

Жанна

Панасівна

                              **** рік

 

************

************

************** ******

***************

******** ******

********* *********,

*************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           20.07.2006

21

 

 

 

 

 

 

31

Фомуляєва

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.2 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.07.2006

22

 

 

 

 

 

 

32

Волохова

Тетяна

Іванівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.07.2006



7

1 2 3 4 5 6

23

 

 

 

 

 

 

35

Баджо

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.3 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.08.2006

24

 

 

 

 

 

 

36

Онощенко

Юрій

Вячеславович

                              **** рік

 

******, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 32.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.08.2006

25

 

 

 

 

 

 

37

Богуславська

Галина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************* ****, *******,

****************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.08.2006

26

 

 

 

 

 

 

38

Шульженко

Володимир

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.08.2006



8

1 2 3 4 5 6

27

 

 

 

 

 

 

39

Лизунов

Юрій 

Григорович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

*********

*********************

****** 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.08.2006

28

 

 

 

 

 

 

42

Фабрика

Ольга

Василівна

                              **** рік

 

*** **************

******

******************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.1 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.09.2006

29

 

 

 

 

 

 

44

Козакова

Галина

Василівна

                              **** рік

 

***********************

********, *******

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.09.2006



9

1 2 3 4 5 6

30

 

 

 

 

 

 

45

Кондратенко

Віта

Миколаївна

                              **** рік

 

******* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,*****

**/8

2 кімн.,  ж/пл. 22.9 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.09.2006

31

 

 

 

 

 

 

46

Ордієвич

Анастасія

Олександрівна

                              **** рік

 

******* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5, *** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.09.2006

32

 

 

 

 

 

 

47

Василенко

Катерина

Олександрівна

                              **** рік

 

******* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, *********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           28.09.2006

33

 

 

 

 

 

 

48

Брайко

Павло

Григорович

                              **** рік

 

*********************

************ *********

***********, ********

******* 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** *****

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.10.2006



10

1 2 3 4 5 6

34

 

 

 

 

 

 

49

Гюрджян

Ваге

Гургенович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           10.10.2006

35

 

 

 

 

 

 

50

Статовська

Надія

Василівна

                              **** рік

 

**************

**********************

***** ******** * *,

********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

*-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.8 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.10.2006

36

 

 

 

 

 

 

52

Ярещенко

Оксана

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, ***** *,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.2006

37

 

 

 

 

 

 

53

Мовмига

Катерина

Борисівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.65 кв.м

 

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.10.2006
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38

 

 

 

 

 

 

55

Пугаченко

Дмитро

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.10.2006

39

 

 

 

 

 

 

56

Пугаченко

Олександр

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.10.2006

40

 

 

 

 

 

 

57

Плетньов

Сергій

Павлович

                              **** рік

 

*** *************,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 12.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.10.2006

41

 

 

 

 

 

 

58

Дименко

Яна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

***** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 30.4 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.10.2006
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42

 

 

 

 

 

 

59

Ромашко

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 23.69 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.10.2006

43

 

 

 

 

 

 

60

Білашова

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

*** **************

******

******************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.10.2006

44

 

 

 

 

 

 

61

Слободенюк

Микола

Вікторович

                              **** рік

 

*** **********, *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.11.2006

45

 

 

 

 

 

 

62

Чабанюк

Микола

Васильович

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.11.2006
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46

 

 

 

 

 

 

63

Чорна

Оксана

Василівна

                              **** рік

 

********** ***** **

********************

*********

********************

******** *

**************** ******,

********** *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.11.2006

47

 

 

 

 

 

 

64

Морковська

Олена

Борисівна

                              **** рік

 

*** ********** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.11.2006

48

 

 

 

 

 

 

66

Іванова

Юлія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.2006

49

 

 

 

 

 

 

67

Іванова

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.2006
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50

 

 

 

 

 

 

68

Коваленко

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, ***** *, ***

**

4 кімн.,  ж/пл. 22.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.2006

51

 

 

 

 

 

 

69

Ромашин

Олексндр

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.11.2006

52

 

 

 

 

 

 

70

Ковальчук

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***********,*****

**/20

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.11.2006

53

 

 

 

 

 

 

71

Шутько

Галина 

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.12.2006
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54

 

 

 

 

 

 

72

Крашакова 

Наталія

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******

**********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

 

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.12.2006

55

 

 

 

 

 

 

73

Бойчук

Василь

Олексійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 12.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.12.2006

56

 

 

 

 

 

 

74

Черненко

Віта

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.12.2006

57

 

 

 

 

 

 

75

Босий

Юрій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.12.2006
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58

 

 

 

 

 

 

76

Остапенко 

Анатолій 

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** **********

,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 29.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.12.2006

59

 

 

 

 

 

 

78

Лашкевич

Олександр

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****** ***********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.69 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.2006

60

 

 

 

 

 

 

79

Новікова

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*

2 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.12.2006

61

 

 

 

 

 

 

80

Пінінський

Роман

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.12.2006
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62

 

 

 

 

 

 

81

Дрига

Ярослав

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 40.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           26.12.2006

63

 

 

 

 

 

 

82

Сотніченко

Світлана

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** ****** *******,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.77 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.12.2006

64

 

 

 

 

 

 

83

Сліпих

Юлія

Станіславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 19.2 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.01.2007

65

 

 

 

 

 

 

86

Плащевська

Надія 

Василівна

                              **** рік

 

**************** ***** *

**, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 37.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           29.01.2007
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66

 

 

 

 

 

 

87

Ульяновський

Олександр

Борисович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.01.2007

67

 

 

 

 

 

 

88

Пугаченко

Валентина

Володимирівна

                              **** рік

 

*************** *****

*** **, ************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 8.6 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.01.2007

68

 

 

 

 

 

 

90

Волков 

Сергій

Олексійович

                              **** рік

 

**  ***************

**********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.01.2007

69

 

 

23

 

 

 

91

Будулатій

Владислава

Вікторівна

                              **** рік

 

********************

************* *********

***********, *******

****, ********** *

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.02.2007

 

 

Першочергова черга                 23.07.2012

*******  ****
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70

 

 

 

 

 

 

92

Янко

Юлія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.1 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.02.2007

71

 

 

 

 

 

 

93

Гарін

Сергій

Андрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 20.45 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           12.02.2007

72

 

 

 

 

 

 

94

Берест

Ганна

Іванівна

                              **** рік

 

*************** *******

******, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** *-*

2 кімн.,  ж/пл. 17.83 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.02.2007

73

 

 

 

 

 

 

95

Слободянюк

Юрій

Костянтинович

                              **** рік

 

*** **********

********** *********

******** ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.02.2007
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1 2 3 4 5 6

74

 

 

 

 

 

 

96

Ковальова

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.02.2007

75

 

 

 

 

 

 

97

Секмедін

Віталій

Валентинович

                              **** рік

 

******** *********

***********************

*******, *********

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 11.67 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.02.2007

76

 

 

 

 

 

 

98

Скибан

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ********** ****,

***, *********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.02.2007

77

 

 

 

 

 

 

100

Данченко

Павло

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2007
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78

 

 

 

 

 

 

102

Лисова

Наталія

Андріївна

                              **** рік

 

*** *** ***********,

****** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.03.2007

79

 

 

 

 

 

 

103

Воронцова

Тамара

Олександрівна

                              **** рік

 

**************

**********************

***** ******** * *,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.03.2007

80

 

 

 

 

 

 

105

Онойченко

Олег

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.03.2007

81

 

 

 

 

 

 

108

Чабанюк

Марина

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.34 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.04.2007
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82

 

 

 

 

 

 

110

Благовіт

Анжеліка

Вікторівна

                              **** рік

 

********** * *********

****************

*******************

**********************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2007

83

 

 

 

 

 

 

113

Майборода

Оксана

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 43.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           12.04.2007

84

 

 

 

 

 

 

114

Валова

Ірина

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.04.2007

85

 

 

 

 

 

 

117

Власюк

Дмитро

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.46 кв.м

 

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.04.2007
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86

 

 

 

 

 

 

118

Гречка

Лариса

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.04.2007

87

 

 

 

 

 

 

119

Колупаєв

Віталій

Олексійович

                              **** рік

 

************ ********

*********** **********,

******** 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.04.2007

88

 

 

 

 

 

 

120

Дроздовська

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 38.05 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.05.2007

89

 

 

 

 

 

 

121

Сарандук

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

** *********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.05.2007
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90

 

 

 

 

 

 

122

Лапченко

Микола

Ігоревич

                              **** рік

 

*** ******************,

********** **

************ *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.05.2007

91

 

 

 

 

 

 

123

Путнікова

Оксана

Григорівна

                              **** рік

 

** ******************

**********

***********************

******

********************

***** ***** ******** * *

* ************ *****

****, ******* ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 38.05 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.05.2007

92

 

 

 

 

 

 

124

Ковзонєне

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** **, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.05.2007
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93

 

 

 

 

 

 

125

Медведєва

Катерина

Іванівна

                              **** рік

 

******** ******

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 26.91 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           24.05.2007

94

 

 

 

 

 

 

127

Захарченко

Юрій

Григорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **/38

1 кімн.,  ж/пл. 19.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.05.2007

95

 

 

 

 

 

 

128

Роман

Максим

Миколайович

                              **** рік

 

**** ****** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.05.2007

96

 

 

 

 

 

 

129

Корлуп

Олена

Георгіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.05.2007
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97

 

 

 

 

 

 

131

Крашаков

Дмитро

Леонідович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

**********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.06.2007

98

 

 

 

 

 

 

132

Іщенко

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

************** *******

*******, *******

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.06.2007

99

 

 

 

 

 

 

133

Зосімова

Сніжана

Олександрівна

                              **** рік

 

*** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.06.2007



27

1 2 3 4 5 6

100

 

 

 

 

 

 

134

Топчій

Надія

Петрівна

                              **** рік

 

** ******************

**********

***********************

******

********************

***** ***** ******** * *

* ************ *****

****, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.06.2007

101

 

 

 

 

 

 

135

Ліпєй

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

** ****************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 25.62 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.06.2007

102

 

 

 

 

 

 

136

Бурлай

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

******** * *******

************ ******** *

**, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.06.2007
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103

 

 

 

 

 

 

138

Михайлова

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *************,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           22.06.2007

104

 

 

 

 

 

 

139

Семенець

Наталья

Олександрівна

                              **** рік

 

** ********************

************ ** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.06.2007

105

 

 

 

 

 

 

140

Крушиніцька

Надія

Дмитрівна

                              **** рік

 

************

************** ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           27.06.2007

106

 

 

 

 

 

 

141

Фоменко

Євгеній

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.07.2007
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107

 

 

 

 

 

 

142

Фоменко

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.49 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.07.2007

108

 

 

 

 

 

 

143

Резнік

Юрій

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 30.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           05.07.2007

109

 

 

 

 

 

 

144

Лимаренко

Ганна

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, ***** *,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.07.2007

110

 

 

 

 

 

 

145

Чорняков

Олег

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.07.2007
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111

 

 

 

 

 

 

146

Левченко

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 34.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.07.2007

112

 

 

 

 

 

 

147

Бігас

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

****** ******* * *,

*******  ****** 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ******,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.07.2007

113

 

 

 

 

 

 

148

Кріпак

Анастасія

Костянтинівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.07.2007

114

 

 

28

 

 

 

149

Романова

Марія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           18.07.2007

 

 

Першочергова черга                 12.10.2012

*******  ****
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115

 

 

 

 

 

 

150

Коваль

Марина

Іванівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*************** 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***********

********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.31 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

Загальна черга                           26.07.2007

116

 

 

 

 

 

 

153

Щербініна

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 10 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.08.2007

117

 

 

 

 

 

 

154

Гребенюк

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

**

***********************

*********** * ** *******

**** *****

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           02.08.2007

118

 

 

73

 

 

 

155

Андрушко

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.08.2007

 

 

Першочергова черга                 05.07.2021

*********** ***** ** ** ****** ******
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119

 

 

 

 

 

 

156

Мальцева

Катерина

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.08.2007

120

 

 

 

 

 

 

157

Ложечник

Наталія

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.08.2007

121

 

 

 

 

 

 

158

Вергун

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.08.2007

122

 

 

 

 

 

 

159

Ткаченко

Ганна

Євгеніївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

*, *** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.08.2007
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123

 

 

 

 

 

 

160

Крайня

Наталя

Георгіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2007

124

 

 

 

 

 

 

161

Миценко

Наталя

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **/35

3 кімн.,  ж/пл. 25.76 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2007

125

 

 

 

 

 

 

162

Фусар

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, , ***************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2007

126

 

 

 

 

 

 

163

Лютікова

Вікторія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31.89 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.08.2007
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127

 

 

 

 

 

 

165

Тарасенко

Роман

Миколайович

                              **** рік

 

*** ************,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *************,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 43.66 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.08.2007

128

 

 

 

 

 

 

166

Щіпанова

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **** *****,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 23.55 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.08.2007

129

 

 

 

 

 

 

167

Ткачова

Вікторія

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.08.2007

130

 

 

 

 

 

 

168

Марченко

Віталій

Вікторович

                              **** рік

 

** ********, ********

*********** *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *************,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Невпорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.08.2007
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131

 

 

 

 

 

 

170

Пономаренко

Олена 

Борисівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 23.5 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.08.2007

132

 

 

 

 

 

 

171

Жанталай

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *************,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.09.2007

133

 

 

 

 

 

 

172

Сушкова

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** * ** ********,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, ***

****

1 кімн.,  ж/пл. 16.55 кв.м

Комунальна квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.09.2007

134

 

 

 

 

 

 

173

Лозінська

Тетяна 

Олександрівна

                              **** рік

 

*** *************,

*************

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.09.2007
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135

 

 

 

 

 

 

174

Мала

Олена

Павлівна

                              **** рік

 

*********** ******,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********* ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 45.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.09.2007

136

 

 

 

 

 

 

175

Данілова 

Олена

Андріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.09.2007

137

 

 

 

 

 

 

176

Іванченко

Альбіна

Миколаївна

                              **** рік

 

**********

*****************

**********

****************,

********** * *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.09.2007

138

 

 

 

 

 

 

177

Душкевич

Юрій

Олексійович

                              **** рік

 

*** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 5.35 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.09.2007
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139

 

 

 

 

 

 

178

Крисак

Геннадій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

***** **********,***** *,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.09.2007

140

 

 

 

 

 

 

180

Надрага

Яніна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.09.2007

141

 

 

 

 

 

 

181

Тининик

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.09.2007

142

 

 

 

 

 

 

182

Чучуменко

Марина

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.09.2007
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143

 

 

 

 

 

 

183

Кічій

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31.75 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           24.09.2007

144

 

 

 

 

 

 

186

Скрипніченко

Наталія

Андріївна

                              **** рік

 

*** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

***************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.09.2007

145

 

 

 

 

 

 

185

Максюта

Наталя

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ******************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *-*

3 кімн.,  ж/пл. 23.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.09.2007

146

 

 

 

 

 

 

186

Гонжа

Любов

Валентинівна

                              **** рік

 

************** *******

***********************

, ********** **********

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

5 кімн.,  ж/пл. 78.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           27.09.2007



39

1 2 3 4 5 6

147

 

 

 

 

 

 

191

Шешин

Наталія

Леонтіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.5 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.10.2007

148

 

 

 

 

 

 

192

Штим

Тетяна

Тарасівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.5 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.10.2007

149

 

 

 

 

 

 

193

Кардаш

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.7 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2007

150

 

 

 

 

 

 

194

Дряпак

Людмила

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *************,*****

*-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 20.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2007
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151

 

 

50

 

 

 

195

Коваль

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

*********** ******

*******************

********

*************** *****

**** ******** *** *

******************

***** ********** *

*************** *****,

*****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.10.2007

 

 

Першочергова черга                 20.03.2017

******** ************ *************

152

 

 

 

 

 

 

196

Тлустенко

Руслан

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 41 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.11.2007

153

 

 

 

 

 

 

197

Грузіна

Марина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 39.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           16.11.2007
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154

 

 

 

 

 

 

198

Кушнір

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.11.2007

155

 

 

 

 

 

 

199

Миколайчук

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ****** 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           21.11.2007

156

 

 

 

 

 

 

200

Вовченко

Інна

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           21.11.2007

157

 

 

 

 

 

 

201

Колтунова

Зарина

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.11.2007
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158

 

 

 

 

 

 

202

Бабіч

Світлана 

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.12.2007

159

 

 

 

 

 

 

203

Троян

Наталія

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.12.2007

160

 

 

 

 

 

 

204

Артьомова

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.01.2008

161

 

 

 

 

 

 

207

Кравченко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.01.2008
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162

 

 

 

 

 

 

210

Сагура

Ігор

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** *********,***** *

1 кімн.

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.01.2008

163

 

 

 

 

 

 

212

Ніколенко

Анастасія

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.02.2008

164

 

 

 

 

 

 

213

Колоскова

Жанна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.02.2008

165

 

 

 

 

 

 

214

Ніжнік

Олена

Михайлівна

                              **** рік

 

*** *****, *********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.02.2008
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166

 

 

 

 

 

 

216

Пономаренко

Яна

Василівна

                              **** рік

 

*** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.02.2008

167

 

 

 

 

 

 

217

Брижатюк

Ганна

Григорівна

                              **** рік

 

********

***********************

*******

***************** **

********* ******* 

************, ****** *

**************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** ***

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.02.2008

168

 

 

 

 

 

 

218

Колотіліна

Марина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.02.2008

169

 

 

 

 

 

 

219

Гостєєва

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 12.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.02.2008
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170

 

 

 

 

 

 

220

Голованов

Олексій

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.03.2008

171

 

 

 

 

 

 

221

Полозюк

Надія

Іванівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 8 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2008

172

 

 

 

 

 

 

222

Романюк

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

**

***********************

*********** * ** *******

**** *****

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.03.2008

173

 

 

 

 

 

 

223

Замишляк

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 33.8 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           06.03.2008
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174

 

 

 

 

 

 

225

Ковалевська

Ірина

Іванівна

                              **** рік

 

***********************

***********************

***********, *********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.03.2008

175

 

 

 

 

 

 

224

Михайлюк

Юрій

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.03.2008

176

 

 

 

 

 

 

226

Байрамов

Вусал

Чингиз Огли

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 23.81 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.2008

177

 

 

 

 

 

 

227

Тураєва

Людмила

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.62 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.03.2008
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178

 

 

 

 

 

 

228

Полякова

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

*********************

***** ******** *** *,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           28.03.2008

179

 

 

 

 

 

 

229

Гриценко

Лариса

Петрівна

                              **** рік

 

*** ****************

*********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           10.04.2008

180

 

 

 

 

 

 

230

Урсулова

Маргарита

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.04.2008



48

1 2 3 4 5 6

181

 

 

 

 

 

 

231

Ковальов 

Олексій

Анатолійович

                              **** рік

 

************ ******* 

********** *******

************** *******

******* **** *

*************** *******

, ********* *******

********** **********

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ****

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           17.04.2008

182

 

 

 

 

 

 

233

Джуренко

Ольга

Климівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           07.05.2008

183

 

 

 

 

 

 

235

Нестеренко

Альона

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ****** 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           08.05.2008
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184

 

 

 

 

 

 

236

Луценко

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

**************

********** ************

************

*********** **********

***************,

******** *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.05.2008

185

 

 

 

 

 

 

237

Кравченко

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.05.2008

186

 

 

 

 

 

 

238

Корниця

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           23.05.2008

187

 

 

 

 

 

 

239

Киртока

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,***** *,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           26.05.2008
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188

 

 

 

 

 

 

240

Короткова

Наталія

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.05.2008

189

 

 

 

 

 

 

241

Коротков

Владислав

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.05.2008

190

 

 

 

 

 

 

242

Широн

Сергій

Ярославович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.06.2008

191

 

 

 

 

 

 

243

Новохатько

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** *****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 35.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.06.2008
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192

 

 

 

 

 

 

244

Фрітче

Сергій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.07.2008

193

 

 

 

 

 

 

245

Прокопчук 

Євген

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.07.2008

194

 

 

 

 

 

 

246

Ніколенко

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.07.2008

195

 

 

 

 

 

 

247

Козак

Ольга

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.07.2008
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196

 

 

 

 

 

 

248

Сарибекян

Раїса

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.07.2008

197

 

 

 

 

 

 

250

Сілівецький

Леонід

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*********** ****, *********,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.07.2008

198

 

 

 

 

 

 

252

Гавриш

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

*******

****************, ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.07.2008

199

 

 

 

 

 

 

253

Гавриш

Дмитро

Миколайович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.07.2008
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200

 

 

 

 

 

 

254

Паламарчук

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

1 кімн.

Договір наймання

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           14.08.2008

201

 

 

 

 

 

 

255

Чернявська

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** ***** *

***********************

**** * ***************,

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2008

202

 

 

 

 

 

 

256

Белінська

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

************

***********************

* ****** ******, ********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.91 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2008
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203

 

 

 

 

 

 

257

Врадієва 

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

***

**********************

******************,

******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.08.2008

204

 

 

 

 

 

 

259

Броніславська

Фатіма

Яківна

                              **** рік

 

************

***********************

* ****** ******,

*************

 

Членів сім'ї: *

************** ****, ***, ***** м. Кропивницький

***** ***********,***** **

5 кімн.,  ж/пл. 53.5 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.08.2008

205

 

 

 

 

 

 

260

Коваль 

Надія

Іванівна

                              **** рік

 

***********************

****, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.09.2008
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206

 

 

 

 

 

 

261

Лозін

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.09.2008

207

 

 

 

 

 

 

262

Лозін

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.09.2008

208

 

 

 

 

 

 

263

Андрієнко

Віктор

Вікторович

                              **** рік

 

*** ********** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.09.2008

209

 

 

 

 

 

 

264

Пічкур

Ольга

Миколаївна

                              **** рік

 

***

**********************

******************,

******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2008
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210

 

 

 

 

 

 

265

Южад

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ********* ****,

***, ********* ****, ******, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 46 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.10.2008

211

 

 

 

 

 

 

266

Кузьменко

Інна

Василівна

                              **** рік

 

*** *********,

************

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 29.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2008

212

 

 

 

 

 

 

267

Габріелян

Рузанна

Арменовна

                              **** рік

 

********

******************

********** *******, 

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 30.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 10 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2008
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1 2 3 4 5 6

213

 

 

 

 

 

 

268

Ткачук

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

***

**********************

******************,

*************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.10.2008

214

 

 

 

 

 

 

269

Кудріч

Наталья

Василівна

                              **** рік

 

************ ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.10.2008

215

 

 

 

 

 

 

270

Гусаков

Михайло

Володимирович

                              **** рік

 

*** ****************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.10.2008
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216

 

 

 

 

 

 

271

Козиненко 

Максим 

Юрійович

                              **** рік

 

***

**********************

******************,

*****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.10.2008

217

 

 

 

 

 

 

272

Піка

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 14.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.10.2008

218

 

 

 

 

 

 

273

Балачій

Тетяна

Володимирівна

                              **** рік

 

*** *********,

************

***********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.10.2008
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219

 

 

 

 

 

 

274

Бєгаєва

Мирослава

Володимирівна

                              **** рік

 

***********************

*********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.11.2008

220

 

 

 

 

 

 

275

Тіньков

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

***********************

* **, ********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           25.11.2008

221

 

 

 

 

 

 

276

Кірнасова

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

***  *********,

************

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.12.2008

222

 

 

 

 

 

 

278

Скубиш

Сергій

Валерійович

                              **** рік

 

*** *****************

*********** *********,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******** ******

3 кімн.,  ж/пл. 37.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           02.12.2008
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223

 

 

 

 

 

 

279

Пресняков

Геннадій

Вікторович

                              **** рік

 

*** ********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.12.2008

224

 

 

 

 

 

 

280

Шаповалов

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

************** *******

*** ***************

*******, ************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.12.2008

225

 

 

 

 

 

 

281

Чорна

Наталія

Юріївна

                              **** рік

 

********** **********

******** * *, **********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.01.2009

226

 

 

 

 

 

 

283

Федун

Веста

Максимівна

                              **** рік

 

************

************

********************

******, ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

 

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.01.2009
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227

 

 

 

 

 

 

284

Волохова 

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ***************

******** *******

*********, *************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 34 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.01.2009

228

 

 

 

 

 

 

285

Медяник

Людмила

Сергіївна

                              **** рік

 

************

************

********************

******, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           28.01.2009

229

 

 

 

 

 

 

286

Вода

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.02.2009

230

 

 

 

 

 

 

287

Молдавський

Володимир

Віталійович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           24.02.2009
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231

 

 

 

 

 

 

288

Шевелєв

Олександр 

Олександрович

                              **** рік

 

** *** **********,

*****************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.89 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.03.2009

232

 

 

 

 

 

 

289

Антонов 

Антон

Антонович

                              **** рік

 

******* **********

******* *

*************** *******,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.03.2009

233

 

 

 

 

 

 

290

Котик

Тетяна

Сергіївна

                              **** рік

 

************** *** 

***** *** *** **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **/149,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           26.03.2009
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1 2 3 4 5 6

234

 

 

3

 

 

 

291

Броніч

Анна

Сергіївна

                              **** рік

 

************

************

******************

******, ***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.2009

 

 

Першочергова черга                 01.07.2009

*******  ****

235

 

 

 

 

 

 

292

Якушина

Уляна

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.2009

236

 

 

 

 

 

 

293

Расевич

Галина

Олександрівна

                              **** рік

 

******** * *, *******

********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 33.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           01.07.2009

237

 

 

 

 

 

 

294

Фадєєва

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.07.2009
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238

 

 

 

 

 

 

295

Долгополов

Володимир

Григорович

                              **** рік

 

**

***********************

*********** * **

*************** *******

*****, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** */5

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.07.2009

239

 

 

 

 

 

 

296

Бондаренко

Олена

Борисівна

                              **** рік

 

******************

******

******************,

******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** **********

,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.2009

240

 

 

 

 

 

 

297

Кулак

Ганна

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.07.2009

241

 

 

 

 

 

 

298

Карпенко

Юлія

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.07.2009
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242

 

 

 

 

 

 

299

Басистий

Артем

Олександрович

                              **** рік

 

*** ***********,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.07.2009

243

 

 

 

 

 

 

300

Ворошилова 

Ірина

Анатоліївна

                              **** рік

 

************** *** *****

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 29.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.07.2009

244

 

 

 

 

 

 

301

Рубля

Валентин

Іванович

                              **** рік

 

*********, **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.07.2009

245

 

 

 

 

 

 

302

Маркович

Віктор

Сергійович

                              **** рік

 

***********************

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** *****

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.07.2009
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246

 

 

 

 

 

 

303

Хрістус

Ніна

Василівна

                              **** рік

 

*** *******, *******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.07.2009

247

 

 

 

 

 

 

304

Мандоліна

Ірина

Юріївна

                              **** рік

 

************

************

******************

******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.09.2009

248

 

 

 

 

 

 

305

Вершиніна 

Антоніна

Валеріївна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           15.09.2009

249

 

 

4

 

 

 

306

Мацюк

Лідія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.09.2009

 

 

Першочергова черга                 30.09.2009

******
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250

 

 

 

 

 

 

307

Дубина

Ольга

Олексіївна

                              **** рік

 

******* *******, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*/5

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.09.2009

251

 

 

 

 

 

 

308

Козак

Олександр

Леонідович

                              **** рік

 

***** *******, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.09.2009

252

 

 

 

 

 

 

309

Гонтаренко

Оксана

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.2009

253

 

 

 

 

 

 

310

Дуднік

Віталій

Павлович

                              **** рік

 

**********

*********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.10.2009
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254

 

 

 

 

 

 

311

Броніч

Андрій

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.10.2009

255

 

 

 

 

 

 

312

Єрмакова

Катерина

Миколаївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.10.2009

256

 

 

 

 

 

 

313

Белінська

Катерина

Леонідівна

                              **** рік

 

*** ***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           18.11.2009

257

 

 

5

 

 

 

314

Малухін

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.01.2010

 

 

Першочергова черга                 18.01.2010

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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258

 

 

 

 

 

 

315

Панькіна

Світлана

Никанорівна

                              **** рік

 

** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.01.2010

259

 

 

 

 

 

 

316

Гіс

Олена

Володимирівна

                              **** рік

 

********** ******** ***

*************, ********

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.02.2010

260

 

 

6

 

 

 

317

Будняя

Анжела

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , ******,

************** ** ** , ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.02.2010

 

 

Першочергова черга                 10.02.2010

******

261

 

 

 

 

 

 

318

Голобородько

Лідія

Михайлівна

                              **** рік

 

**********************

**** , ********** *

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.4 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.02.2010
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262

 

 

 

 

 

 

319

Науменко

Інна

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.02.2010

263

 

 

 

 

 

 

320

Дорохов

Олександр

Кузьмич

                              **** рік

 

***********************

* ******

***************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ***** ****,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           16.02.2010

264

 

 

 

 

 

 

321

Ісаєв

Денис

Миколайович

                              **** рік

 

********* *******  ,

******* 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.02.2010

265

 

 

 

 

 

 

322

Тишкевич

Олена

Семенівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.02.2010
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266

 

 

 

 

 

 

323

Рижих

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

*** ******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.03.2010

267

 

 

7

 

 

 

324

Джамай

Ігор

Миколайович

                              **** рік

 

*********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           15.04.2010

 

 

Першочергова черга                 15.04.2010

******

268

 

 

 

 

 

 

325

Майборода

Артем

Валерійович

                              **** рік

 

*** ************, *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 31.81 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.04.2010

269

 

 

 

 

 

 

326

Панченко

Галина

Петровна

                              **** рік

 

****************** * *,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.04.2010
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270

 

 

 

 

 

 

327

Бурлаченко

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

**

***********************

*********** *** *******

**** *****

**************, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 39.7 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.05.2010

271

 

 

8

 

 

 

328

Константінова

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* ******,

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           19.05.2010

 

 

Першочергова черга                 19.05.2010

******

272

 

 

 

 

 

 

329

Кудренко

Галина

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** **********,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 52.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           01.06.2010



73

1 2 3 4 5 6

273

 

 

 

 

 

 

330

Бондаренко

Наталія

Михайлівна

                              **** рік

 

*********************

***********************

****

***********************

** ******

****************, ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**/9

1 кімн.,  ж/пл. 5.7 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.06.2010

274

 

 

 

 

 

 

331

Байздер

Наталія

Степанівна

                              **** рік

 

***************

******** ***********

*****, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.08.2010

275

 

 

 

 

 

 

332

Коваленко

Ірина

Олексіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.2010



74

1 2 3 4 5 6

276

 

 

 

 

 

 

333

Кожухар

Валентина

Вікторівна

                              **** рік

 

******* *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.2010

277

 

 

 

 

 

 

334

Ложечник

Андрій

Леонідович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 6.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.08.2010

278

 

 

 

 

 

 

335

Ложечник

Леонід

Леонідович

                              **** рік

 

********* ***

************ * ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*

1 кімн.,  ж/пл. 6.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           27.08.2010



75

1 2 3 4 5 6

279

 

 

 

 

 

 

336

Штанько

Інна

Іванівна

                              **** рік

 

************

************

******************

******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, ***

****

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           10.09.2010

280

 

 

 

 

 

 

337

Мілоданов

Владислав

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.09.2010

281

 

 

 

 

 

 

338

Прочухан

Юлія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.09.2010

282

 

 

 

 

 

 

339

Турлук

Галина

Григорівна

                              **** рік

 

**

***********************

*********** *** *******

**** *****

**************, *******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           06.10.2010
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1 2 3 4 5 6

283

 

 

 

 

 

 

340

Кулик

Тамара

Іванівна

                              **** рік

 

************

************ **********

*******, ********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** *****,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2010

284

 

 

 

 

 

 

341

Безручко

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

*********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.10.2010

285

 

 

 

 

 

 

342

Тактарова 

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

******* ******** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.10.2010

286

 

 

 

 

 

 

343

Григоренко

Борис

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.11.2010



77

1 2 3 4 5 6

287

 

 

 

 

 

 

344

Бондар

Юрій

Юрійович

                              **** рік

 

********** *******

******* *

*************** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           25.11.2010

288

 

 

 

 

 

 

345

Потапенко

Станіслав

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ***

************ * ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 13.92 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.11.2010

289

 

 

 

 

 

 

346

Кітченко

Валентина

Миколаївна

                              **** рік

 

********

**********************

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.12.2010

290

 

 

9

 

 

 

347

Дерибас

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.12.2010

 

 

Першочергова черга                 22.12.2010

******
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1 2 3 4 5 6

291

 

 

 

 

 

 

348

Снісаренко

Наталя

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.01.2011

292

 

 

10

 

 

 

349

Гордієнко

Юрій

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           28.01.2011

 

 

Першочергова черга                 28.01.2011

******

293

 

 

 

 

 

 

351

Єременко

Руслан

Сергійович

                              **** рік

 

********

**********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           09.02.2011

294

 

 

 

 

 

 

352

Троценко 

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

******************

**************** *****,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           10.02.2011



79

1 2 3 4 5 6

295

 

 

11

 

 

 

353

Чиненков

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

*** ******************, 

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.03.2011

 

 

Першочергова черга                 04.03.2011

******

296

 

 

 

 

 

 

354

Заєць

Наталя

Іванівна

                              **** рік

 

*** ***********,

************

 

Членів сім'ї: *

******* **, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.03.2011

297

 

 

12

 

 

 

355

Шендюх

Леонід

Макарович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.68 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2011

 

 

Першочергова черга                 23.03.2011

******

298

 

 

 

 

 

 

356

Самолюк

Олена

Станіславівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.3 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2011
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299

 

 

 

 

 

 

357

Молчанова

Людмила

Григорівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           23.03.2011

300

 

 

13

 

 

 

358

Дегтярьов

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** ************** 

*******, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

************* ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 13.46 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.03.2011

 

 

Першочергова черга                 23.03.2011

******* ******* ***

301

 

 

 

 

 

 

360

Лаврусенко

Мирабелла

В"ячеславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           26.03.2011

302

 

 

 

 

 

 

361

Хлань

Світлана

Олексндрівна

                              **** рік

 

**

***********************

*********** * ** *******

**** *****

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, ********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           30.03.2011
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303

 

 

 

 

 

 

362

Хомич

Дмитро

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 23.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.04.2011

304

 

 

 

 

 

 

363

Калмикова

Світлана 

Олександрівна

                              **** рік

 

****** ****** **,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** ***,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.05.2011

305

 

 

14

 

 

 

364

Дремлюга

Анжеліка

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.06.2011

 

 

Першочергова черга                 01.06.2011

******

306

 

 

15

 

 

 

365

Бабаліч

Зорина

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.06.2011

 

 

Першочергова черга                 01.06.2011

******
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307

 

 

 

 

 

 

366

Мунтян

Юлія

Михайлівна

                              **** рік

 

*** ***********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.48 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.06.2011

308

 

 

 

 

 

 

367

Мацюк

Софія

Іванівна

                              **** рік

 

*********** ******

****************

******** *************

**********, ********

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.06.2011

309

 

 

 

 

 

 

368

Богомольна

Олеся

Валентинівна

                              **** рік

 

****** ****** *******  *

*, *************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           20.08.2011

310

 

 

 

 

 

 

369

Панченко

Майя

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

********* ****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           20.08.2011



83

1 2 3 4 5 6

311

 

 

 

 

 

 

370

Зімбіцька

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 13.31 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.08.2011

312

 

 

 

 

 

 

372

Савченко

Олена

Володимрівна

                              **** рік

 

*** ******** ******,

******* 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2011

313

 

 

 

 

 

 

373

Павленко

Світлана

Валентинівна

                              **** рік

 

*** *******************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, ******, ************* ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.82 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2011
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314

 

 

16

 

 

 

374

Гринь

Ольга

Леонідівна

                              **** рік

 

******** ********

*****************

******** ************

***** ************

******* ********

********, ********

************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           22.09.2011

 

 

Першочергова черга                 22.09.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

315

 

 

17

 

 

 

375

Улеганова

Христина

Владиславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.10.2011

 

 

Першочергова черга                 16.10.2011

******

316

 

 

 

 

 

 

376

Мунтян

Іван

Володимирович

                              **** рік

 

******* **********

********************

************ *********

**** *****

**************, ********

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.11.2011
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1 2 3 4 5 6

317

 

 

 

 

 

 

377

Нікольська

Вікторія

Петрівна

                              **** рік

 

********* ******* ,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           07.11.2011

318

 

 

18

 

 

 

378

Шевчук

Дар"я

Володимирівна

                              **** рік

 

********** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.11.2011

 

 

Першочергова черга                 09.11.2011

******

319

 

 

65

 

 

 

379

Мороз 

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

** ****

****************, ******

 ******* ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.49 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.11.2011

 

 

Першочергова черга                 03.09.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

320

 

 

19

 

 

 

380

Великоча

Дмитро

Віталійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.01.2012

 

 

Першочергова черга                 16.01.2012

******
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321

 

 

 

 

 

 

381

Кудряшова

Світлана

Валентинівна

                              **** рік

 

**

***********************

*********** * ** *******

**** *****

***************,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 9 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.01.2012

322

 

 

 

 

 

 

382

Потапенко

Броніслава

Станіславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ********,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 13.92 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.01.2012

323

 

 

20

 

 

 

383

Геращенко

Валентина

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.03.2012

 

 

Першочергова черга                 01.03.2012

******

324

 

 

21

 

 

 

384

Сизова

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           13.04.2012

 

 

Першочергова черга                 13.04.2012

******



87
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325

 

 

27

 

 

 

385

Дегтярьова

Вікторія

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** *** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***********,*****

**/20

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.08.2012

 

 

Першочергова черга                 27.09.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

326

 

 

24

 

 

 

386

Дегятрьова

Ніна

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** *** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ***********,*****

**/20

1 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.08.2012

 

 

Першочергова черга                 06.08.2012

***** *** ********** *********

327

 

 

25

 

 

 

387

Бондаренко

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

** ****************

******** *******

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.08.2012

 

 

Першочергова черга                 17.08.2012

******

328

 

 

 

 

 

 

388

Фельдман

Фаїна

Семенівна

                              **** рік

 

**

***********************

*********** * ** *******

**** *****

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.2012
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329

 

 

26

 

 

 

389

Гандрабура

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

** ********, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.08.2012

 

 

Першочергова черга                 17.08.2012

*******  ****

330

 

 

29

 

 

 

390

Ігнатьєва

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

** *******, ********

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.10.2012

 

 

Першочергова черга                 16.10.2012

*******  ****

331

 

 

 

 

 

 

391

Дорошенко

Лариса

Павлівна

                              **** рік

 

**

***********************

*********** * ** *******

**** *****

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           16.10.2012

332

 

 

 

 

 

 

393

Армаш

Вікторія

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.01.2013



89

1 2 3 4 5 6

333

 

 

 

 

 

 

394

Армаш

Олена

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.01.2013

334

 

 

 

 

 

 

395

Гапішко

Аліна

Григорівна

                              **** рік

 

*** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           14.01.2013

335

 

 

 

 

 

 

396

Наконечна

Оксана

Олександрівна

                              **** рік

 

*********** ******

*********** ******

*******

*****************,

******* ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.03.2013

336

 

 

30

 

 

 

397

Петренко 

Ярослав 

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.03.2013

 

 

Першочергова черга                 04.03.2013

******
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337

 

 

 

 

 

 

398

Кучма

Ольга

Павлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.03.2013

338

 

 

31

 

 

 

399

Бурченко

Андрій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.06.2013

 

 

Першочергова черга                 17.06.2013

******

339

 

 

32

 

 

 

400

Лисоконь

Сергій 

Іванович

                              **** рік

 

********

******************

******* ** **********

********************

****** ** *** *

*************** *******,

********************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.10.2013

 

 

Першочергова черга                 11.10.2013

******

340

 

 

 

 

 

 

401

Андрієнко

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

************** *** ***

******** * **, **********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.10.2013



91

1 2 3 4 5 6

341

 

 

33

 

 

 

402

Ренкез

Вероніка

Георгіївна

                              **** рік

 

*********** *******

***********, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           11.10.2013

 

 

Першочергова черга                 11.10.2013

******

342

 

 

 

 

 

 

403

Чебана

Катерина

Сергіївна

                              **** рік

 

*** ** * **, ********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           16.12.2013

343

 

 

34

 

 

 

404

Тюпа

Євген

Сергійович

                              **** рік

 

*** *******, *****

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.01.2014

 

 

Першочергова черга                 31.01.2014

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

344

 

 

 

 

 

 

405

Поліщук

Юрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.03.2014
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345

 

 

 

 

 

 

406

Гаращенко

Яна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.07.2014

346

 

 

 

 

 

 

407

Бєланов 

Віктор

Русланович

                              **** рік

 

************* *********

****, ********** *

********* *********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           06.10.2014

347

 

 

35

 

 

 

408

Харитоненко-Бабенко

Яна

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

**************** ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 32.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.11.2014

 

 

Першочергова черга                 25.11.2014

*********** ***** ** ** ****** ******

348

 

 

 

 

 

 

409

Головко

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 42 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           27.02.2015
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349

 

 

36

 

 

 

410

Кириченко

Руслан

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           23.04.2015

 

 

Першочергова черга                 23.04.2015

******* ******* ***

350

 

 

38

 

 

 

411

Микитенко

Михайло

Анатолійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.09.2015

 

 

Першочергова черга                 29.10.2015

******* ******* ***

351

 

 

37

 

 

 

412

Чайка

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           14.09.2015

 

 

Першочергова черга                 14.09.2015

******* ******* ***

352

 

 

 

 

 

 

413

Чорний

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.11.2015
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353

 

 

 

 

 

 

414

Коваленко

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

**** ************,

******* ******** *

************** ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2015

354

 

 

 

 

 

 

415

Скоробогатая

Ірина

Федорівна

                              **** рік

 

**** ************,

******** *

*******************

**************

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2015

355

 

 

 

 

 

 

416

Гінцман

Іванна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           27.01.2016

356

 

 

 

 

 

 

417

Мудрак

Інеса

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14.01 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.02.2016
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357

 

 

43

 

 

 

418

Ковальова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, , **************

****, , *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 36.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.02.2016

 

 

Першочергова черга                 06.06.2016

***** *** ********** *********

358

 

 

39

 

 

 

420

Жаравін

Олег

Леонідович

                              **** рік

 

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.03.2016

 

 

Першочергова черга                 21.03.2016

******* ******* ***

359

 

 

47

 

 

 

421

Отян

Оксана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

1 кімн.

Договір наймання

Впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           01.04.2016

 

 

Першочергова черга                 01.11.2016

*******  ****

360

 

 

41

 

 

 

422

Скрипай

Олександр

Петрович

                              **** рік

 

*******************

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/27, ***** *, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 38.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           04.04.2016

 

 

Першочергова черга                 04.04.2016

****************** ****** ** *

*********
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361

 

 

42

 

 

 

423

Крушинська

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

*************** ****, ******,

**************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****************,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 28.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.05.2016

 

 

Першочергова черга                 24.05.2016

*********** ***** ** ** ****** ******

362

 

 

 

 

 

 

424

Продаєвич

Олена

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.06.2016

363

 

 

44

 

 

 

425

Майорова

Євгенія

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.06 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.08.2016

 

 

Першочергова черга                 15.08.2016

*********** ***** ** ** ****** ******

364

 

 

 

 

 

 

426

Плотнікова

Інна

Петрівна

                              **** рік

 

********** *******

******* **** *****

**************,

**********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ******

**********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.09.2016
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365

 

 

45

 

 

 

427

Великоча

Анна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ****** 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.09.2016

 

 

Першочергова черга                 30.09.2016

******

366

 

 

46

 

 

 

428

Щербань

Людмила

Леонідівна

                              **** рік

 

*** ***************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**/9, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15.47 кв.м

Част. приватного будинку

Ветхий будинок

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.10.2016

 

 

Першочергова черга                 03.10.2016

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

367

 

 

48

 

 

 

429

Богдан

Володимир

Євгенійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 38.12 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 11 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.11.2016

 

 

Першочергова черга                 23.11.2016

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

368

 

 

49

 

 

 

430

Чернявський

Олексій

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.02 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.12.2016

 

 

Першочергова черга                 15.12.2016

******* ******* ***
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369

 

 

51

 

 

 

432

Федоренко

Дар"я

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.06.2017

 

 

Першочергова черга                 30.06.2017

******

370

 

 

52

 

 

 

433

Бабенко

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.06.2017

 

 

Першочергова черга                 30.06.2017

******

371

 

 

53

 

 

 

436

Бирса

Євгенія

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           05.07.2017

 

 

Першочергова черга                 05.07.2017

******

372

 

 

54

 

 

 

437

Дощанська

Марина

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.09.2017

 

 

Першочергова черга                 12.09.2017

******
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373

 

 

55

 

 

 

438

Кравченко

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

********** * *********

****************

***************,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.09.2017

 

 

Першочергова черга                 12.09.2017

******

374

 

 

56

 

 

 

439

Кас"янова

Юлія

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.09.2017

 

 

Першочергова черга                 21.09.2017

******

375

 

 

57

 

 

 

440

Поліщук

Ігор

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.09.2017

 

 

Першочергова черга                 21.09.2017

******

376

 

 

58

 

 

 

441

Кузьмін

Юрій

Віталійович

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.10.2017

 

 

Першочергова черга                 03.10.2017

******
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377

 

 

59

 

 

 

442

Токар

Владислав

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.10.2017

 

 

Першочергова черга                 17.10.2017

******* ******* ***

378

 

 

 

 

 

 

443

Бондаренко

Денис

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14.13 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.11.2017

379

 

 

60

 

 

 

444

Завгородній

Вадим

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.02.2018

 

 

Першочергова черга                 22.02.2018

******

380

 

 

61

 

 

 

445

Таран

Артем

Ігорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Окрема квартира

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.02.2018

 

 

Першочергова черга                 22.02.2018

******
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381

 

 

 

 

 

 

446

Якуніна

Маргарита

Владиславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.03.2018

382

 

 

62

 

 

 

447

Мунтян

Сергій

Станіславович

                              **** рік

 

********* ***

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********

********,***** **/39, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 24.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Тяжкі форми хронічних

захворювань

Загальна черга                           22.03.2018

 

 

Першочергова черга                 22.03.2018

******** ************ *************

383

 

 

63

 

 

 

448

Красуля

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           12.06.2018

 

 

Першочергова черга                 12.06.2018

******

384

 

 

64

 

 

 

449

Лівітчук

Всеволод

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           21.08.2018

 

 

Першочергова черга                 21.08.2018

******
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385

 

 

66

 

 

 

450

Мороз

Олена

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ******,

********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ****** *****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           03.09.2018

 

 

Першочергова черга                 03.09.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

386

 

 

 

 

 

 

451

Демеденко

Олена

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

********** ****, *********,

*********** ****, **********,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **-*

4 кімн.,  ж/пл. 44.2 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           05.10.2018

387

 

 

67

 

 

 

452

Александрова

Вікторія

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           30.10.2018

 

 

Першочергова черга                 30.10.2018

******

388

 

 

68

 

 

 

453

Шарова

Людмила

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ****

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.12.2018

 

 

Першочергова черга                 04.12.2018

*******  ****
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389

 

 

69

 

 

 

454

Котельніков

Віталій

Михайлович

                              **** рік

 

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.09.2019

 

 

Першочергова черга                 17.09.2019

******* ******* ***

390

 

 

 

 

 

 

455

Лавєнюкова

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********** ************

************** *******

**** *****

***************,

********* *********

 

Членів сім'ї: *

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** *********,***** *, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 29.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2019

391

 

 

70

 

 

 

456

Рибачек

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           01.10.2020

 

 

Першочергова черга                 01.10.2020

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

392

 

 

71

 

 

 

457

Єжова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

****** ********

*************

************ ,

*************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

**************** ****, ******,

********** ****, ******,

********** ****, ******,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           02.10.2020

 

 

Першочергова черга                 02.10.2020

*********** ***** ** ** ****** ******
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393

 

 

72

 

 

 

458

Штанько

Антон

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.10.2020

 

 

Першочергова черга                 16.10.2020

******

394

 

 

 

 

 

 

459

Андрейченко

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

************** *******

**********,

*************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Загальна черга                           28.10.2021

395

 

 

74

 

 

 

460

Герасимчук

Галина

Василівна

                              **** рік

 

** *** * *** ****

******** * **

******************

***** ************* ***

***************

********, *******

********** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           17.12.2021

 

 

Першочергова черга                 17.12.2021

******* ** ************ *********

***************** *****
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396

 

 

 

 

 

 

461

Гошко

Каріна

Сергіївна

                              **** рік

 

********** * *********

****************

************ ********,

******** *****

***********************

******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           17.01.2022

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



СПИСОК
громадян, взятих на облік для одержання кімнат у гуртожитках, 

які належить до комунальної
 власності Кропивницької міської територіальної громади

Першочергова 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

Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

1

 

 

 

9

Шамановський

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***,

**************** ****, ******,

***************** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.7 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 06.03.2006

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

2

 

 

 

13

Єремчук

Олександр

Любомирович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **/67

2 кімн.,  ж/пл. 23.7 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 29.03.2006

******* ******* ***



2

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

3

 

 

 

291

Броніч

Анна

Сергіївна

                              **** рік

 

************

************ **********

******* ******,

***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 01.07.2009

*******  ****

 

 

 

 

4

 

 

 

306

Мацюк

Лідія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 30.09.2009

******

 

 

 

 

5

 

 

 

314

Малухін

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 18.01.2010

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

 

 

 

 

6

 

 

 

317

Будняя

Анжела

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , ******,

************** ** ** , ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 10.02.2010

******



3

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

7

 

 

 

324

Джамай

Ігор

Миколайович

                              **** рік

 

*********** *********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 15.04.2010

******

 

 

 

 

8

 

 

 

328

Константінова

Оксана

Анатоліївна

                              **** рік

 

******* ******,

**********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 19.05.2010

******

 

 

 

 

9

 

 

 

347

Дерибас

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 22.12.2010

******

 

 

 

 

10

 

 

 

349

Гордієнко

Юрій

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 28.01.2011

******



4

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

11

 

 

 

353

Чиненков

Сергій

Сергійович

                              **** рік

 

*** ******************, 

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 04.03.2011

******

 

 

 

 

12

 

 

 

355

Шендюх

Леонід

Макарович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.68 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 23.03.2011

******

 

 

 

 

13

 

 

 

358

Дегтярьов

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*** ************** 

*******, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

************* ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 13.46 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 23.03.2011

******* ******* ***

 

 

 

 

14

 

 

 

364

Дремлюга

Анжеліка

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 01.06.2011

******



5

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

15

 

 

 

365

Бабаліч

Зорина

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 01.06.2011

******

 

 

 

 

16

 

 

 

374

Гринь

Ольга

Леонідівна

                              **** рік

 

******** ********

*****************

******** ************

***** ************

******* ********

********, ********

************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

*****

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 22.09.2011

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

17

 

 

 

375

Улеганова

Христина

Владиславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.10.2011

******



6

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

18

 

 

 

378

Шевчук

Дар"я

Володимирівна

                              **** рік

 

********** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 09.11.2011

******

 

 

 

 

19

 

 

 

380

Великоча

Дмитро

Віталійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.01.2012

******

 

 

 

 

20

 

 

 

383

Геращенко

Валентина

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 01.03.2012

******

 

 

 

 

21

 

 

 

384

Сизова

Світлана

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 13.04.2012

******



7

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

22

 

 

 

29

Табакар

Наталія

Георгіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 19.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 01.07.2012

*******  ****

 

 

 

 

23

 

 

 

91

Будулатій

Владислава

Вікторівна

                              **** рік

 

********************

************* *********

***********, *******

****, ********** *

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 23.07.2012

*******  ****

 

 

 

 

24

 

 

 

386

Дегятрьова

Ніна

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** *** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ***********,*****

**/20

1 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 06.08.2012

***** *** ********** *********



8
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25

 

 

 

387

Бондаренко

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

** ****************

******** *******

*******, ******* ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 17.08.2012

******

 

 

 

 

26

 

 

 

389

Гандрабура

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

** ********, *********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 17.08.2012

*******  ****

 

 

 

 

27

 

 

 

385

Дегтярьова

Вікторія

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** *** *********, ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***********,*****

**/20

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 27.09.2012

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

28

 

 

 

149

Романова

Марія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 26.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 12.10.2012

*******  ****
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29

 

 

 

390

Ігнатьєва

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

** *******, ********

********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ***********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 20 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.10.2012

*******  ****

 

 

 

 

30

 

 

 

397

Петренко 

Ярослав 

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 04.03.2013

******

 

 

 

 

31

 

 

 

399

Бурченко

Андрій

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 17.06.2013

******



10
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32

 

 

 

400

Лисоконь

Сергій 

Іванович

                              **** рік

 

********

******************

******* ** **********

********************

****** ** *** *

*************** *******,

********************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 11.10.2013

******

 

 

 

 

33

 

 

 

402

Ренкез

Вероніка

Георгіївна

                              **** рік

 

*********** *******

***********, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 11.10.2013

******

 

 

 

 

34

 

 

 

404

Тюпа

Євген

Сергійович

                              **** рік

 

*** *******, *****

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *******, *********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 31.01.2014

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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35

 

 

 

408

Харитоненко-Бабенко

Яна

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

**************** ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 32.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 25.11.2014

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

36

 

 

 

410

Кириченко

Руслан

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Першочергова черга                 23.04.2015

******* ******* ***

 

 

 

 

37

 

 

 

412

Чайка

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

*******************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 14.09.2015

******* ******* ***

 

 

 

 

38

 

 

 

411

Микитенко

Михайло

Анатолійович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********* *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* *******,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 29.10.2015

******* ******* ***
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39

 

 

 

420

Жаравін

Олег

Леонідович

                              **** рік

 

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 21.03.2016

******* ******* ***

 

 

 

 

40

 

 

 

19

Лукін

Богдан

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********

************ ******* *

*************** *******,

********

******************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 58.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Першочергова черга                 30.03.2016

******* ******* ***

 

 

 

 

41

 

 

 

422

Скрипай

Олександр

Петрович

                              **** рік

 

*******************

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**/27, ***** *, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 38.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Першочергова черга                 04.04.2016

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

42

 

 

 

423

Крушинська

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

*************** ****, ******,

**************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ****************,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 28.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 24.05.2016

*********** ***** ** ** ****** ******
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43

 

 

 

418

Ковальова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, , **************

****, , *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 36.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 06.06.2016

***** *** ********** *********

 

 

 

 

44

 

 

 

425

Майорова

Євгенія

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, ***,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.06 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 15.08.2016

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

45

 

 

 

427

Великоча

Анна

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ****** 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 30.09.2016

******

 

 

 

 

46

 

 

 

428

Щербань

Людмила

Леонідівна

                              **** рік

 

*** ***************,

********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**/9, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 15.47 кв.м

Част. приватного будинку

Ветхий будинок

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 03.10.2016

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****
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47

 

 

 

421

Отян

Оксана

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*

1 кімн.

Договір наймання

Впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Першочергова черга                 01.11.2016

*******  ****

 

 

 

 

48

 

 

 

429

Богдан

Володимир

Євгенійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 38.12 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 11 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 23.11.2016

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

 

 

 

 

49

 

 

 

430

Чернявський

Олексій

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.02 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 15.12.2016

******* ******* ***
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50

 

 

 

195

Коваль

Тетяна

Федорівна

                              **** рік

 

*********** ******

*******************

********

*************** *****

**** ******** *** *

******************

***** ********** *

*************** *****,

*****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, *************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.36 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 20.03.2017

******** ************ *************

 

 

 

 

51

 

 

 

432

Федоренко

Дар"я

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 30.06.2017

******

 

 

 

 

52

 

 

 

433

Бабенко

Валентина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ****** *

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 30.06.2017

******
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53

 

 

 

436

Бирса

Євгенія

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ****** *

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 05.07.2017

******

 

 

 

 

54

 

 

 

437

Дощанська

Марина

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ****** *

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 12.09.2017

******

 

 

 

 

55

 

 

 

438

Кравченко

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

********** * *********

****************

***************,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 12.09.2017

******

 

 

 

 

56

 

 

 

439

Кас"янова

Юлія

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Гуртожиток для м\сімейних

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 21.09.2017

******
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57

 

 

 

440

Поліщук

Ігор

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ****** *

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 21.09.2017

******

 

 

 

 

58

 

 

 

441

Кузьмін

Юрій

Віталійович

                              **** рік

 

********* ** ****** *

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 03.10.2017

******

 

 

 

 

59

 

 

 

442

Токар

Владислав

Валерійович

                              **** рік

 

********* ** ****** *

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 17.10.2017

******* ******* ***

 

 

 

 

60

 

 

 

444

Завгородній

Вадим

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 22.02.2018

******
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61

 

 

 

445

Таран

Артем

Ігорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Окрема квартира

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 22.02.2018

******

 

 

 

 

62

 

 

 

447

Мунтян

Сергій

Станіславович

                              **** рік

 

********* ***

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********

********,***** **/39, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 24.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Тяжкі форми хронічних

захворювань

 

 

 

 

Першочергова черга                 22.03.2018

******** ************ *************

 

 

 

 

63

 

 

 

448

Красуля

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 12.06.2018

******

 

 

 

 

64

 

 

 

449

Лівітчук

Всеволод

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 21.08.2018

******



19
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65

 

 

 

379

Мороз 

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

** ****

****************, ******

 ******* ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 20.49 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 03.09.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

66

 

 

 

450

Мороз

Олена

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ******,

********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ****** *****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 03.09.2018

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

67

 

 

 

452

Александрова

Вікторія

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ****** *

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 30.10.2018

******

 

 

 

 

68

 

 

 

453

Шарова

Людмила

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ****

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 04.12.2018

*******  ****



20

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

69

 

 

 

454

Котельніков

Віталій

Михайлович

                              **** рік

 

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** *******,***** **

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 17.09.2019

******* ******* ***

 

 

 

 

70

 

 

 

456

Рибачек

Олена

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 01.10.2020

*****, ** ******* ****** ******** ** **

*****

 

 

 

 

71

 

 

 

457

Єжова

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

****** ********

*************

************ ,

*************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

**************** ****, ******,

********** ****, ******,

********** ****, ******,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 02.10.2020

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

72

 

 

 

458

Штанько

Антон

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.10.2020

******
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73

 

 

 

155

Андрушко

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Першочергова черга                 05.07.2021

*********** ***** ** ** ****** ******

 

 

 

 

74

 

 

 

460

Герасимчук

Галина

Василівна

                              **** рік

 

** *** * *** ****

******** * **

******************

***** ************* ***

***************

********, *******

********** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 14.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Першочергова черга                 17.12.2021

******* ** ************ *********

***************** *****

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



РЕЄСТР
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі

№ 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

Додаток 4
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

1

 

 

 

520005

Лисиця

Віктор

Якович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

 , , * м. Кропивницький

**** ******

************,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 03.08.1993

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

2

 

 

 

520007

Чернов

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, ***, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

***** **************,*****

**

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 26.08.1993

****************** ****** ** *

*********



2

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

3

 

 

 

520009

Сопільняк

Михайло

Іванович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 14.09.1993

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

4

 

 

 

520010

Коваленко

Василь

Григорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 03.11.1993

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

5

 

 

 

520012

Ковальський

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ******

***********,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 23.11.1993

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

6

 

 

 

520013

Шило

Анатолій

Олексійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

**** ****, *****, ***** ****,

*****, ***** ****, *******, *

м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 24.02.1994

****************** ****** ** *

*********



3
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7

 

 

 

520014

Курінний

Микола

Григорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 22.11.1994

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

8

 

 

 

520015

Петренко

Віктор

Якович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, *********

****, *****, *

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 07.04.1997

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

9

 

 

 

520016

Кондратенко

Микола

Омелянович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******, ***** сел. Лісове

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 10.06.1997

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

10

 

 

 

520017

Колісник

Анатолій

Григорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, *****, *****

с.Лісове

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 04.08.1998

****************** ****** ** *

*********



4

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

11

 

 

 

520018

Іваненко

Сергій

Олексійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 02.11.1998

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

12

 

 

 

520019

Жлобінський

Олексій

Іванович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** сел. Лісове

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.11.1998

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

13

 

 

 

520020

Бойко

Володимир

Михайлович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ****** ****,

*******, ******** ****, ****,

******** ****, *****, *

сел. Лісове

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.11.1998

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

14

 

 

 

520021

Державець

Анатолій

Йосипович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.11.1998

****************** ****** ** *

*********



5
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15

 

 

 

520022

Гончар

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 22.12.1998

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

16

 

 

 

520023

Повалій

Володимир

Петрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 24.12.1998

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

17

 

 

 

520024

Скрипай

Олександр

Петрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ** ** , ***, ************

****, *******, ******** ** ** ,

*****, *****

Кропивницький

**** *******,***** **-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 04.02.1999

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

18

 

 

 

520025

Міщенко

Анатолій

Сильвестрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.03.1999

****************** ****** ** *

*********



6
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19

 

 

 

520026

Губарь

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, * сел. Лісове

**** ******,***** ***, *** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 25.03.1999

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

20

 

 

 

520027

Марченко

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *****, ************* ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 19.04.1999

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

21

 

 

 

520028

Наріжний

Петро

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,***** *,

***** *, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 17.03.2000

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

22

 

 

 

520029

Колісник

Віктор

Васильович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, **********

****, *****, ************* ****,

*******, ********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 51.79 кв.м

 

Проживає 6 осіб

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 12.06.2000

****************** ****** ** *

*********
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23

 

 

 

520030

Майданик

Іван

Григорович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**/71, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 30.5 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 26.12.2000

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

24

 

 

 

520031

Михайлов

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

с.Лісове

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 28.03.2001

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

25

 

 

 

520032

Лебідь

Анатолій

Якимович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, * сел. Лісове

**** ******,***** ***, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 28.03.2001

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

26

 

 

 

520033

Повалій

Анатолій

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** *

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 29.03.2001

****************** ****** ** *

*********



8

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

27

 

 

 

520034

Довбня

Святослав

Васильович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

****** ********,***** *, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 17.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 29.03.2001

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

28

 

 

 

520035

Коломієць

Сергій

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 05.04.2001

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

29

 

 

 

520037

Бубнов

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** сел. Лісове

**** ******,***** ***, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 42.8 кв.м

Окрема квартира

Проживає 2 особи

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 18.12.2002

****************** ****** ** *

*********

 

 

 

 

30

 

 

 

520039

Сілівейстров

Андрій

Валерійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****,

****************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 25.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Пункт 45 правил обліку

громадян, які

потребують поліпшення

житлових умов

 

 

 

 

Першочергова черга                 16.05.2005

****************** ****** ** *

*********



9

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

31

 

 

 

520040

Савенко

Василь

Олексійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Першочергова черга                 14.03.2007

****************** ****** ** *

*********

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



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

Додаток 5
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

1

 

530007

Роіна

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м.Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.05.1992

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

2

 

510003

Крячко

Ольга

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.08.1992

******



2

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

3

 

510004

Лесіва

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

***********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.09.1992

******

 

 

 

 

 

 

4

 

530099

Єрьоміна

Віра

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************* ****, ********,

************* ****, ********,

************* ****, *****,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.68 кв.м

 

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.10.1992

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

5

 

530010

Марченко

Валерій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.11.1992

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

6

 

530011

Яненський

Юрій

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** *****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.12.1992

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



3

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

7

 

510006

Єременко

Петро

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     30.12.1992

******

 

 

 

 

 

 

8

 

530012

Горбатюк

Станіслав

Леонтійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** *

Гуртожиток

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.01.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

9

 

530014

Алісова

Наталя

Михайлівна

                              **** рік

 

*** ******,

*****************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *****

м.Кропивницький

**** *** ******,***** ***,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 21.6 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.02.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

10

 

530015

Вишневський

Олександр

Вадимович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** **************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 20.84 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.02.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



4

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

11

 

530016

Нестеренко

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

** *****, ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

*************** ****, *****,

*************** ****, *******,

*****

м.Кропивницький

***** *************

***,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 10.11 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.03.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

12

 

530017

Бондар

Сергій

Микитович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

 

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     25.03.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

13

 

5100

Карманщикова

Людмила

Юріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 12.2 кв.м

 

Проживає 3 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.03.1993

******

 

 

 

 

 

 

14

 

530018

Коваленко

Валерій

Васильович

                              **** рік

 

*** *****, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** **********,***** *

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.04.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



5

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

15

 

510010

Гапонов

Роман

Євгенович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** смт. Нове 

,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.06.1993

******

 

 

 

 

 

 

16

 

530020

Шаповалова

Тетяна

Василівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.1 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.06.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

17

 

530022

Довгий

Юрій

Вікторович

                              * рік

 

 ,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************

****,***** *-*

1 кімн.,  ж/пл. 6 кв.м

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.08.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

18

 

510011

Головко

Ольга

Анатоліївна

                              **** рік

 

****** ******, ********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.08.1993

******



6

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

19

 

510013

Сергієнко

Артем

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.09.1993

******

 

 

 

 

 

 

20

 

530023

Новоторов

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

** ****************

 

Членів сім'ї: *

******** м.Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.95 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.10.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

21

 

530024

Каракулов

Станіслав

Олександрович

                              **** рік

 

*** **********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

*-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.12.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

27

 

 

 

 

22

 

530025

Гусейнова

Ольга

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           22.06.1984

 

 

Позачергова черга                     23.12.1993

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



7

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

23

 

530026

Джеджина

Людмила

Ласлівна

                              **** рік

 

** ************

********** *********,

*************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     30.03.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

24

 

510015

Кройтор

Віталій

Андрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.04.1994

******

 

 

 

 

 

 

25

 

530027

Бараник

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ** ** , *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 18.81 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.04.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

26

 

510016

Опря

Ірина

Веніамінівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ********* ****,

*******, ********* ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.04.1994

******



8

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

27

 

530028

Назаров

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, *************

****, *******, *****

Кропивницький, місто

***** ****** ******,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.14 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.04.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

28

 

530029

Плачинда

Олексій

Павлович

                              **** рік

 

*** ****

***************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *****, ************* ****,

*******, ************* ****,

********, ************* ****,

***, *****

м.Кропивницький

**** *******

*************,***** ***

3 кімн.,  ж/пл. 39.4 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.05.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

29

 

530031

Витоптова

Олена

Леонідівна

                              **** рік

 

*** **********, ****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, **************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.06.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

30

 

530032

Дем"яненко

Андрій

Вікторович

                              **** рік

 

*** ***********,

***********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *****,

*************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.85 кв.м

Приватний будинок

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.08.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



9

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

31

 

530033

Потарусов

Микола

Опанасович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м.Кропивницький

**** ******,***** **-*, ***

**

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.08.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

32

 

530034

Дячук

Петро

Олександрович

                              **** рік

 

*********, *****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, *****, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.09.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

33

 

530035

Онойченко

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *****

м.Кропивницький

**** ******* *******,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 22.43 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 5 осіб

Проживання у ветхому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.09.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

34

 

530036

Єсауленко

Анатолій

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *****,

************** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м.Кропивницький

***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     30.11.1994

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

35

 

510020

Мацишин

Едуард

Сергійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *****,

************* ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.8 кв.м

Комунальна квартира

Проживає 4 особи

Проживання у

комунальній квартирі

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.02.1995

******

 

 

 

 

 

 

36

 

530037

Шопа (Губарєва)

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

********** ***********

*****, *****

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Окрема квартира

Проживає 2 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.02.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

37

 

510022

Зеленкова

Світлана

Сергіївна

                              **** рік

 

*** *****, *************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

***** ************,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 5 осіб

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.03.1995

******

 

 

 

 

 

 

38

 

530038

Бабич

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

******* *******

*******************,

********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *****, **********

****, *****, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *, ***

*

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.03.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

39

 

530039

Сворінь

Анатолій

Миколайович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, *******, ************ ****,

*****, *****

м.Кропивницький

****** ********,***** **,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.03.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

40

 

530040

Голубовський

Іван

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

************ ****, *****,

***************** ****, ***,

*****

м.Кропивницький

**** ******,***** **/46, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.03.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

41

 

530041

Ромашкан

Павло

Іванович

                              **** рік

 

*********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м.Кропивницький

**** ******,***** **, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.06.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

42

 

530042

Цьома

Володимир

Віталійович

                              **** рік

 

*** ***************

******* ************,

*****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.06.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



12

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

43

 

530043

Авраменко

Олександр

Ігорович

                              **** рік

 

********, *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ***, *

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.06.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

44

 

510025

Данілова

Світлана

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******,  

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 23.76 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.06.1995

******

 

 

 

 

 

 

45

 

530044

Шадура

Ігор

Дмитрович

                              **** рік

 

**** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***********

****, *******, *

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.06.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

46

 

510026

Григориченко

Борис

Михайлович

                              **** рік

 

***

********************,

**************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.07.1995

******
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47

 

510027

Боско

Людмила

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, *****

с. Мартоноша

**** *******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 12.8 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.07.1995

******

 

 

 

 

 

 

48

 

510028

Щикот

Анатолій

Миколайович

                              **** рік

 

********** ********

*******, *********

 

Членів сім'ї: *

  * * ,  , * м. Кропивницький

**** *************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 26.5 кв.м

Приватний будинок

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.09.1995

******

 

 

 

 

 

 

49

 

530045

Матюшенко

Микола

Степанович

                              **** рік

 

********* *****

***********,

*************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************** ****, ***,

************** ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.11.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

513

 

 

 

 

50

 

530046

Сільвестрова

Світлана

Костянтинівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.42 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

Загальна черга                           18.12.1995

 

 

Позачергова черга                     18.12.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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51

 

530048

Дротянко

Валерій

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.7 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.12.1995

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

52

 

510029

Гущина

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

*****, *************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 28.1 кв.м

Договір наймання

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.03.1996

******

 

 

 

 

 

 

53

 

510030

Яцковська

Олена

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ****** *******,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, **************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.03.1996

******

 

 

 

 

 

 

54

 

530050

Бринза

Борис

Вікторович

                              **** рік

 

*** ******, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *********** ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**/21, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

Окрема квартира

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.03.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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55

 

530051

Долинко

Сергій

Борисович

                              **** рік

 

***** ************,

******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

 

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.03.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

56

 

530052

Мумига

Анатолій

Вікторович

                              * рік

 

*******************

**********,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,***** *

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.05.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

57

 

530053

Савченко

Микола

Олексійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 30.4 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.06.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

58

 

530054

Бондаренко

Василь

Іванович

                              **** рік

 

********** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

**********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     24.07.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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59

 

530055

Бронський

Ігор

Георгійович

                              * рік

 

** ******** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ** ** , *****,

************* ** ** , *****,

************* ** ** , *******,

*****

м. Кропивницький

**** ***********,*****

**/33, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.7 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.10.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

60

 

510032

Грабажей

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****************,*****

**

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.11.1996

******

 

 

 

 

 

 

61

 

510033

Скороходова

Олена

Анатоліївна

                              **** рік

 

*** **************,

*************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.12.1996

******

 

 

 

 

 

 

62

 

530056

Островська

Олена

Петрівна

                              **** рік

 

********* ******* **,

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ** ** , *****,

*************** ** ** , *****,

**************** ** ** , *******,

*****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.12.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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63

 

530057

Пелешко

Олександр

Віталійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****, ************

****, *******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 24.64 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.12.1996

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

64

 

530059

Івін

Анатолій

Іванович

                              **** рік

 

*** ******, *****

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.88 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.02.1997

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

65

 

530060

Бондаренко

Микола

Григорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************ ****, *****,

************ ****, ***** ****,

*****

м. Кропивницький

**** ***** *******,***** *,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 35 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.05.1997

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

66

 

530061

Карабут

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

***** *********,***** **-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.09.1997

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



18

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

67

 

510037

Дергунов

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

******* ********* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.03.1998

******

 

 

 

 

 

 

68

 

530063

Ткаченко

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******,

************* ****, *******,

*****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1968 р.

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.04.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

45

 

 

 

 

69

 

530064

Авраменко

Наталія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

********** ****, ***, *

м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           01.02.1985

 

 

Позачергова черга                     22.04.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

70

 

530065

Сірий

Леонід

Миколайович

                              **** рік

 

******** ********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****, *********

****, *******, *****

Кропивницький, місто

**** ******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.06.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

71

 

530066

Донець

Людмила

Олександрівна

                              **** рік

 

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

************ ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 34.99 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.07.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

72

 

510038

Карапиш

Оксана

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ***************,

************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.07.1998

******

 

 

 

 

 

 

73

 

530067

Васєчко

Анатолій

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Гуртожиток для м\сімейних

Впорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1986 р.

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.08.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

74

 

530068

Васильєв

Леонід

Васильович

                              **** рік

 

*** *********** *****,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** **********,*****

*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.11.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

75

 

530069

Пустова

Світлана

Михайлівна

                              **** рік

 

***********, ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ****, ************

****, *****, ************* ****,

******, *****

Кропивницький, місто

**** **************,*****

**, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.11.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

76

 

530070

Олійник

Петро

Леонідович

                              **** рік

 

*** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

****, ***, ************ ****,

*******, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

***

1 кімн.,  ж/пл. 15.67 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.11.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

77

 

510039

Полудень

Оксана

Олексіївна

                              **** рік

 

****** ******

*********** **,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 24.5 кв.м

 

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.01.1999

******

 

 

 

 

 

 

78

 

530071

Рябушенко

Василь

Федорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.45 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1970 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.02.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

79

 

510040

Мотейко

Віталій

Анатолійович

                              **** рік

 

** ****** * ******* **

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****  ****** *********,*****

*-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.04.1999

******

 

 

 

 

 

 

80

 

530073

Шаповал

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

*** ***************,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.09.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

81

 

530074

Гнідко

Валерій

Васильович

                              **** рік

 

******** ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.11.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

82

 

530075

Леонов

Сергій

Степанович

                              **** рік

 

**** ******* *

*************** *******,

************

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, *****,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ********

********,***** **/39

2 кімн.,  ж/пл. 22.2 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.03.2000

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



22

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

83

 

530076

Костюк

Володимир

Антонович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***********

****, *******, ********** ****,

****, ********** ****, *****,

********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

***** ***** *********,*****

*

3 кімн.,  ж/пл. 34.1 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.03.2000

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

84

 

510042

Ковальова

Оксана

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **** ********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 14.46 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.07.2000

******

 

 

 

 

 

 

85

 

510043

Вишняк

Євген

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.08.2000

******

 

 

 

 

 

 

86

 

530077

Кабанець

Сергій

Леонідович

                              **** рік

 

***************

***************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** *********,*****

**/3, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.01.2001

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



23

1 2 3 4 5 6

782

 

 

103

 

87

 

530078

Борисюк

Юрій

Іванович

                              **** рік

 

********************

***** * ***,

****************

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

*********** ****, *******,

************ ****, *********,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** **-*,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.01.2001

 

 

Першочергова черга                 11.01.2001

*********************

Позачергова черга                     11.01.2001

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

88

 

530079

Грязнов

Валерій

Олексійович

                              **** рік

 

**

***********************

*, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *****,

************* ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1966 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     31.01.2001

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

89

 

530080

Міронєнко

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 43.22 кв.м

Договір наймання

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1990 р.

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.05.2001

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

90

 

510044

Абраменко

Світлана

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** *******  ,  

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , ******,

*********** ** ** , ***,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 35 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.06.2001

******
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91

 

510046

Мацюк

Олеся

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.09.2001

******

 

 

 

 

 

 

92

 

530081

Паламарчук

Володимир

Олександрович

                              **** рік

 

************ *******,

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 22.14 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1975 р.

Проживання у ветхому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.11.2001

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

93

 

530082

Чубов

Вячеслав

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.07 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1965 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.06.2002

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

94

 

510047

Кін

Едуард

Володимирович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ******,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 20.6 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     25.07.2002

******
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95

 

530084

Дацький

Віктор

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, ************ ****,

***, *****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.52 кв.м

 

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.04.2003

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

96

 

530085

Довгополий

Павло

Григорович

                              **** рік

 

*** ******** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.04.2003

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

97

 

530086

Еквіст

Валерій

Олексійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 31.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.08.2003

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

98

 

510050

Редчец

Анна

Олександрівна

                              **** рік

 

***************

*********** *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, ***********

********* * * * , ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.75 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1987 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.06.2004

******
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99

 

510052

Пшеничний

Дмитро

Олександрович

                              **** рік

 

**** ****** ** ********

********* **

************* ********

********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

*/5, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.09.2004

******

 

 

 

 

 

 

100

 

510054

Фоменко

Микола

Георгійович

                              **** рік

 

***

*********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******

************,***** **/7, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 30.29 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1998 р.

Першочергова черга  

 

 

 

Позачергова черга                     17.02.2005

******

 

 

 

 

 

 

101

 

510055

Третяк

Наталія

Станіславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.03.2005

******

 

 

 

 

 

 

102

 

530087

Зайцев

Микола

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 32.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1959 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.04.2005

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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510056

Дубровський

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.04.2005

******

 

 

 

 

 

 

104

 

530088

Жадан

Віктор

Андрійович

                              **** рік

 

**** ********,

************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, *******, *****

м. Кропивницький

******

****************,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.06.2005

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

1192

 

 

 

 

105

 

530096

Недопасенко

Тамара

Сергіївна

                              **** рік

 

** * ******* *, *******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *****

***********,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 15.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1985 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           08.12.2005

 

 

Позачергова черга                     08.12.2005

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

106

 

530089

Гриценко

Володимир

Григорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** */5,

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.02.2006

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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510057

Лимаренко

Євгеній

Борисович

                              **** рік

 

*** *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.05.2006

******

 

 

 

 

 

 

108

 

510059

Сердюк

Юлія

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 12 кв.м

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     30.06.2006

******

 

 

 

 

 

 

109

 

510060

Товт

Денис

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.07.2006

******

 

 

 

 

 

 

110

 

510062

Стаднікова

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

 ,  

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.02.2007

******
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111

 

510064

Кондрашова

Алла

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ** ** , ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.04.2007

******

 

 

 

 

 

 

112

 

510066

Сушко

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

*** ******** ******,

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.74 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2006 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.06.2007

******

 

 

 

 

 

 

113

 

510067

Кічій

Ірина

Сергіївна

                              **** рік

 

*************** *******

******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** **, *** *

3 кімн.

Договір наймання

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2001 р.

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.09.2007

******

 

 

 

 

 

 

114

 

510068

Коваленко

Леонід

Євгенійович

                              **** рік

 

*** ********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.12.2007

******
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115

 

510069

Коваленко

Вікторія

Євгеніївна

                              **** рік

 

*** * ********* *,

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.12.2007

******

 

 

 

 

 

 

116

 

510071

Будній

Павло

Валерійович

                              **** рік

 

*** *************

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.12.2007

******

 

 

 

 

 

 

117

 

510072

Мусихіна

Анна

Володимирівна

                              **** рік

 

******** *****

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.01.2008

******

 

 

 

 

 

 

118

 

510073

Карпов

Дмитро

Станіславович

                              **** рік

 

******** ************

***********,

************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 29.35 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1984 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.01.2008

******
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1547
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530090

Жуліда

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

******** *****

**********, *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, *******, *****

м. Кропивницький

**** **********

*********,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           06.02.2008

 

 

Позачергова черга                     06.02.2008

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

120

 

510074

Колотіліна

Марина

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.04.2008

******

 

 

 

 

 

 

121

 

510075

Переверзєва

Тетяна

Петрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.04.2008

******

 

 

 

 

 

 

122

 

510076

Пресняков

Геннадій

Вікторович

                              **** рік

 

*** ********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.05.2008

******
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510077

Вода

Олена

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.05.2008

******

 

 

 

 

 

 

124

 

510078

Білик

Юлія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******,  

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.08.2008

******

 

 

 

 

 

 

125

 

530091

Юрін

Дмитро

Якович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ***, ********** ****,

*******, *****

м. Кропивницький

***** ******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1954 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.11.2008

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

126

 

530092

Сємідєтний

Анатолій

Васильович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****,

************** ****, ********,

*************** ****, ***, *****

м.Кропивницький

**** *********

*********,***** **, ***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1972 р.

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.01.2009

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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510079

Буханець

Сергій

Олексанрович

                              **** рік

 

*******

*****************

********* ****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.01.2009

******

 

 

 

 

 

 

128

 

510082

Мудраков

Андрій

Анатолійович

                              **** рік

 

 ********* ** ******,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.06.2009

******

 

 

 

 

 

 

129

 

510083

Бутусов

Володимир

Дмитрович

                              **** рік

 

*** * *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.06.2009

******

 

 

 

 

 

 

130

 

510084

Цилюрик

Вікторія

Вікторівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.06.2009

******
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510085

Фадєєва

Тетяна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.06.2009

******

 

 

 

 

 

 

132

 

510086

Кукурило

Анастасія

Віталіївна

                              **** рік

 

*** **********,

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

**

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.07.2009

******
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510087

Логойда

Оксана

Леонідівна

                              **** рік

 

******* *************,

***********************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.10.2009

******

 

 

 

 

 

 

134

 

530093

Бойко

Олександр

Степанович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, ********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

***** ********,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.04.2010

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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510089

Бедзай

Лідія

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.12.2010

******

 

 

 

 

 

 

136

 

510090

Кирильчук

Марія

Іванівна

                              **** рік

 

************** ********

************ ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 38.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.01.2011

******
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510092

Гордієнко

Юрій

Юрійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.01.2011

******

 

 

 

 

 

 

138

 

510093

Біндіч

Надія

Євгенівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

***, ***, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 11.4 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.01.2011

******
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510094

Гудима

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*** *****************,

*************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** *

 

Договір наймання

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.02.2011

******
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510095

Шендюх

Леонід

Макарович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**-*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.68 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1993 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.03.2011

******
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510096

Воробйов

Роман

Вадимович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *****,***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 21 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.04.2011

******

 

 

 

 

 

 

142

 

510097

Дремлюга

Анжеліка

Олегівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 22.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.06.2011

******
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510098

Бабаліч

Зорина

Ігорівна

                              **** рік

 

************, ********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 21.6 кв.м

Част. приватного будинку

Проживає 3 особи

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.06.2011

******

 

 

 

 

 

 

144

 

510099

Сімченко

Аліна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кременчук

**** ***************,*****

**

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.06.2011

******

 

 

 

 

 

 

145

 

510100

Димура

Оксана

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 8.8 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.06.2011

******

 

 

 

 

 

 

146

 

510101

Луніна

Яна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Новомиргород

**** ******,***** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.07.2011

******
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147

 

510102

Ханенко

Артем

Валентинович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Новомиргород

**** ******,***** ***

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.07.2011

******

 

 

 

 

 

 

148

 

510103

Воробйова

Марія

Іванівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.07.2011

******

 

 

 

 

 

 

149

 

510106

Алєксєєв

Вячеслав

Костянтинович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 14.3 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.09.2011

******

 

 

 

 

 

 

150

 

510107

Самброс

Валерія

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2009 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.09.2011

******
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151

 

510108

Сливка

Єгор

Олексійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2009 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.10.2011

******

 

 

 

 

 

 

152

 

510110

Бирса

Володимир

Михайлович

                              **** рік

 

************

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** с.Шостаківка

**** ******,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.10.2011

******

 

 

 

 

 

 

153

 

530094

Асадов

Олексій

Адолетович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, **********

****, *****, ********** ****,

******, ********** ****, ****,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *-*, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 16.9 кв.м

Част. приватного будинку

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2010 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.10.2011

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

154

 

510111

Музиченко

Євгеній

Олександрович

                              **** рік

 

 ********* ** ******,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.03 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.10.2011

******
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155

 

510112

Ковальова

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

**********   

**************, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.10.2011

******

 

 

 

 

 

 

156

 

510113

Улеганова

Христина

Владиславівна

                              **** рік

 

***************

*********** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.10.2011

******

 

 

 

 

 

 

157

 

510114

Домбровська

Ірина

Олександрівна

                              **** рік

 

****, *********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.03 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2002 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.10.2011

******

 

 

 

 

 

 

158

 

510115

Семенець

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

******* **********,

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** ***/8

2 кімн.,  ж/пл. 21.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     31.10.2011

******
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159

 

510116

Бондаренко

Антон

Анатолійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.11.2011

******

 

 

 

 

 

 

160

 

510117

Гриньок

Катерина

Вікторівна

                              **** рік

 

*** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2010 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.11.2011

******

 

 

 

 

 

 

161

 

510118

Шевчук

Дар"я

Володимирівна

                              **** рік

 

***** **********

**************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.11.2011

******

 

 

 

 

 

 

162

 

510119

Колєснік

Катерина

Володимирівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 18.03 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2011 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.11.2011

******



42
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163

 

510120

Королович

Кирилл

Олександрович

                              **** рік

 

** ************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 34.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1995 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.11.2011

******

 

 

 

 

 

 

164

 

510121

Великоча

Дмитро

Віталійович

                              **** рік

 

***** **********

**************, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.11.2011

******

 

 

 

 

 

 

165

 

510122

Міхненко

Владислав

Сергійович

                              **** рік

 

*** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 18.1 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1992 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.12.2011

******

1349

 

 

 

 

166

 

301607

Лихолап

Андрій

Володимирович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ************

*******, ***, ************

******, ******, ************

****, ***, ************ ****,

*******, ************ ****,

*****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **-*, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1979 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           02.11.2006

 

 

Позачергова черга                     15.12.2011

*****, *** *** * *****
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1468

 

 

 

 

167

 

301250

Харченко

Наталя

Михайлівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ***, *************

****, *******, *************

****, ***, ************* ****,

***, ************* ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 39.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           23.08.2007

 

 

Позачергова черга                     19.12.2011

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

168

 

510123

Ворохта

Світлана

Іванівна

                              **** рік

 

*** * *, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.12.2011

******

 

 

 

 

 

 

169

 

510124

Великоча

Анна

Володимирівна

                              **** рік

 

*** * *, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.12.2011

******

 

 

 

 

 

 

170

 

510125

Беркова

Олена

Валеріївна

                              **** рік

 

*** * *, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.12.2011

******
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171

 

400299

Бевза

Лілія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, **********

****, ******, ********** ****,

***, ********** ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.01.2012

*****, *** *** * *****

635

 

 

 

 

172

 

300933

Ліходєєва

Ольга

Іванівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************ ****, *****,

************** ****, ******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 53.8 кв.м

Приватний будинок

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.05.1998

 

 

Позачергова черга                     18.01.2012

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

173

 

400306

Варакін

Олексій

Владиславович

                              **** рік

 

*********** ***********

****  **************,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     31.01.2012

********* ***********, *********** *

**** **********

 

 

 

 

 

 

174

 

400308

Гончаренко

Роман

Юрійович

                              **** рік

 

*********** ***********

**** **************,

******** *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

**

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.02.2012

********* ***********, *********** *

**** **********
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175

 

510126

Федоренко

Володимир

Володимирович

                              **** рік

 

*** * *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.02.2012

******

 

 

 

 

 

 

176

 

510127

Пасхал

Дмитро

Михайлович

                              **** рік

 

***********

**************

************** ***** **,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **** **********,*****

**

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.02.2012

******

 

 

 

 

 

 

177

 

510128

Мирза

Максим

Олександрович

                              **** рік

 

***************

************** *****

***, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.03.2012

******
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178

 

510202

Геращенко

Валентина

Михайлівна

                              **** рік

 

***************

*********** ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.03.2012

******

 

 

 

 

 

 

179

 

510129

Ланецький

Андрій

Сергійович

                              **** рік

 

*** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *****,***** ***,

*** *

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.03.2012

******

 

 

 

 

 

 

180

 

510130

Довгополий

СергІй

Валерійович

                              **** рік

 

*** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.03.2012

******

 

 

 

 

 

 

181

 

510131

Дудник

Галина

Леонідівна

                              **** рік

 

***************

*********** ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** *************,*****

**

2 кімн.,  ж/пл. 14 кв.м

Приватний будинок

Ветхий будинок

Проживає 2 особи

Проживання у ветхому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.03.2012

******
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182

 

510134

Ясинський

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

*******************

*******, * *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** Кропивницький, місто

**** *******, *** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.05.2012

******

 

 

 

 

 

 

183

 

510135

Мельник

Наталія

Михайлівна

                              **** рік

 

*********,  

 

Членів сім'ї: *

******* м. Новоукраїнка

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 22.91 кв.м

Приватний будинок

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1994 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.05.2012

******

 

 

 

 

 

 

184

 

510136

Мельник

Катерина

Михайлівна

                              **** рік

 

*** **** ***

***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

 

Окрема квартира

Ветхий будинок

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.06.2012

******

 

 

 

 

 

 

185

 

510137

Дмитрієва

Наталія

Сергіївна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.06.2012

******
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186

 

510138

Волонтир

Анастасія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.07.2012

******

 

 

 

 

 

 

187

 

510139

Красіліч

Василь

Олександрович

                              **** рік

 

*** * *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 2010 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.07.2012

******

 

 

 

 

 

 

188

 

510140

Руденко

Дмитро

Ігорович

                              **** рік

 

*** **, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** **********

,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 24.16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.07.2012

******

 

 

 

 

 

 

189

 

400354

Тараканова

Ольга

Олександрівна

                              **** рік

 

** ***************

******* ************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, *******,

************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ******,***** *, ***** *,

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 39.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 10 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.07.2012

*****, *** *** * *****
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190

 

510141

Брухно

Катерина

Валеріївна

                              **** рік

 

***************

*********** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 17.2 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.07.2012

******

 

 

 

 

 

 

191

 

510142

Ткаченко

Маргарита

Сергіївна

                              **** рік

 

*********** *** ****

********, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *********,***** **, ***

*

2 кімн.,  ж/пл. 18.6 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2011 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.08.2012

******

 

 

 

 

 

 

192

 

530095

Болтушина

Алла

Анатоліївна

                              **** рік

 

******, ** ******* **,

*****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***************,*****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 37.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1995 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     31.08.2012

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

193

 

510144

Інал-Іпа

Вікторія

Суренівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********,***** *-*

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.11.2012

******
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194

 

510145

Малишевський

Дмитро

Васильович

                              **** рік

 

*** ***

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     30.11.2012

******

 

 

 

 

 

 

195

 

510146

Животовський

Богдан

Юрійович

                              **** рік

 

***************

*********** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.12.2012

******

 

 

 

 

 

 

196

 

510147

Мусихін

Микола

Володимирович

                              **** рік

 

***************

*********** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.12.2012

******

1559

 

 

 

 

197

 

301756

Рєзвих

Світлана

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*********** ****, ***,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** *, *****

*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 41.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1976 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.02.2008

 

 

Позачергова черга                     14.12.2012

*****, *** *** * *****
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198

 

510148

Грицюк

Анастасія

Олександрівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.12.2012

******

 

 

 

 

 

 

199

 

510149

Панченко

Олена

Василівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, ******, *********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.12.2012

******

 

 

 

 

 

 

200

 

510150

Чаплинський

Сергій

Васильович

                              **** рік

 

*** * **, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.12.2012

******

950

 

 

 

 

201

 

301075

Мила

Людмила

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

**** ****, ******, ********* ****,

*****, ********* ****, ******,

********* ****, *****, **********

****, ***, ********** ****,

*******, ********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** *****

************,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 56 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           15.01.2004

 

 

Позачергова черга                     11.01.2013

*****, *** *** * *****
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202

 

510152

Барбарош

Василь

Юрійович

                              **** рік

 

*** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.01.2013

******

 

 

 

 

 

 

203

 

510153

Волощук

Богдан

Олегович

                              **** рік

 

*** * **, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

 

Інше

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.02.2013

******

2040

 

 

 

 

204

 

400427

Чумаченко

Катерина

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2013 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.02.2013

 

 

Позачергова черга                     04.03.2013

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

205

 

400438

Яцків

Інна

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ********** ****,

*******, ********** ****, ******,

********** ****, ***, **********

****, ***, ********** ****, ***,

********** ****, ***, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** *

1 кімн.,  ж/пл. 24 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.03.2013

*****, *** *** * *****
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206

 

400441

Семеник

Тетяна

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ******,

*********** ****, ***,

*********** ****, ***,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ************

****,***** ***

4 кімн.,  ж/пл. 60 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 13 осіб

Проживає в місті з 1988 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.03.2013

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

207

 

510154

Горбунов

Максим

Георгійович

                              **** рік

 

*** * *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.61 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1996 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.04.2013

******

 

 

 

 

 

 

208

 

510155

Шаркова

Аліна

Олександрівна

                              **** рік

 

*** * **, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** **************

***,***** *-*

5 кімн.,  ж/пл. 77.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2001 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.04.2013

******

 

 

 

 

 

 

209

 

400447

Харсейкіна

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **** ********,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 32.3 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.05.2013

*****, *** *** * *****
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210

 

510157

Саньков

Святослав

Віталійович

                              **** рік

 

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Новомиргород

**** ******,***** ***

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.05.2013

******

1647

 

 

 

 

211

 

301308

Барачок

Людмила

Федорівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** ***

2 кімн.,  ж/пл. 41.5 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.07.2008

 

 

Позачергова черга                     15.07.2013

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

212

 

510163

Наманюк

Михайло

Михайлович

                              **** рік

 

*** *** * *, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.08.2013

******

 

 

 

 

 

 

213

 

400468

Соломонов

Мушег

Гургенович

                              **** рік

 

**************

**********

**************

*********, ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.08.2013

********* ***********, *********** *

**** **********
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214

 

510164

Сімченко

Олег

Іванович

                              **** рік

 

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** сел. Нова Прага

**** ********* ,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.08.2013

******

 

 

 

 

 

 

215

 

510165

Іванов

Іван

Іванович

                              **** рік

 

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* ,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.08.2013

******

 

 

 

 

 

 

216

 

510166

Малий

Іван

Миколайович

                              **** рік

 

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* ,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.08.2013

******

 

 

 

 

 

 

217

 

510167

Яковлев

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* ,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.08.2013

******
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218

 

510169

Тарабанов

Ігор

Васильович

                              **** рік

 

************

*********** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м.Знам"янка

**** ************,***** *

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.08.2013

******

 

 

 

 

 

 

219

 

510170

Лисоконь

Сергій

Іванович

                              **** рік

 

********** ***,

***********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.09.2013

******

 

 

 

 

 

 

220

 

510172

Дєєв

Микола

Вікторович

                              **** рік

 

************

*********** *****,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Знам"янка

***** *************,***** *,

*** **

 

Ліжко-місце в гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.10.2013

******

 

 

 

 

 

 

221

 

510173

Чередніченко

Богдан

Миколайович

                              **** рік

 

*****************

********** ***********

*****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.65 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1996 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.10.2013

******
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222

 

510176

Фурманська

Тетяна

Борисівна

                              **** рік

 

*****************

******* ********

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Новомиргород

**** ********,***** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.11.2013

******

 

 

 

 

 

 

223

 

400492

Лихоліт

Вікторія

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ** **, ***, ************

** ** , ***, ************ ****,

*******, ************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****************,*****

**/7

3 кімн.,  ж/пл. 31.1 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.12.2013

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

224

 

400509

Лісоволенко

Наталія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, ***,

**************** ****, ***,

**************** ****, ***,

**************** ****, ******,

**************** ****, ******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2004 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.02.2014

*****, *** *** * *****
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225

 

510184

Герасименко

Інна

Сергіївна

                              **** рік

 

***************

********* ************

***********

***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.02.2014

******

 

 

 

 

 

 

226

 

510185

Аджамська

Марина

Володимирівна

                              **** рік

 

***************

************ ***** 

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Олександрія

**** *******,***** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.02.2014

******

 

 

 

 

 

 

227

 

510188

Красуля

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

****  , *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.02.2014

******
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228

 

510189

Пуйлов

Борис

Миколайович

                              **** рік

 

*************

**************

************, **********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Світловодськ

**** **********,***** **-*

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.02.2014

******

 

 

 

 

 

 

229

 

510191

Мішура

Дмитро

Олегович

                              **** рік

 

***************

*********** ***** 

***************, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.03.2014

******

 

 

 

 

 

 

230

 

510200

Лунін

Юрій

Олександрович

                              **** рік

 

*** **** * ***, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Новоукраїнка

**** ******,***** ***

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.06.2014

******

2108

 

 

 

 

231

 

400520

Абугура

Раєд

М.Ж.

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ******,

************ ****, ***,

************ ****, ******,

************ ****, ******,

************ ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2008 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           31.03.2014

 

 

Позачергова черга                     04.08.2014

*****, *** *** * *****
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232

 

510204

Кравець

Михайло

Олександрович

                              **** рік

 

************

*********** ***

********* **** ********,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.09.2014

******

 

 

 

 

 

 

233

 

400543

Ліхненко

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

***** ***********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.10.2014

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

234

 

510205

Александрова

Вікторія

Олегівна

                              **** рік

 

 

 

Членів сім'ї: *

******* м Знам"янка

**** *******,***** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.10.2014

******

 

 

 

 

 

 

235

 

510206

Коваль

Вікторія

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ** ******,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.10.2014

******



61

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

236

 

510209

Коваленко

Олексій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ****** *******,*****

*, *** ***

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.10.2014

******

 

 

 

 

 

 

237

 

510210

Федоренко

Дар"я

Володимирівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

,***** **-*

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.12.2014

******

 

 

 

 

 

 

238

 

510211

Юсковець

Володимир

Іванович

                              **** рік

 

 ,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.02.2015

******

 

 

 

 

 

 

239

 

400559

Васильєв

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** *******

*************,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.03.2015

*****, *** *** * *****
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240

 

510212

Корольов

Олександр

Денисович

                              **** рік

 

****** * ********,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.03.2015

******

 

 

 

 

 

 

241

 

510213

Карабут

Ілля

Миколайович

                              **** рік

 

**************

******************

********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** с. Веселий Кут

,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     06.04.2015

******

1581

 

 

 

 

242

 

301774

Шамрай

Тетяна

Анатоліївна

                              **** рік

 

**

**********************,

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *********** ****,

******, *********** ****, ***,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

3 кімн.,  ж/пл. 36.83 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1999 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.03.2008

 

 

Позачергова черга                     08.04.2015

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

243

 

510214

Дикусар

Євгеній

Олександрович

                              **** рік

 

*** ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Харків

,***** *-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.05.2015

******
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244

 

510217

Завгородній

Вадим

Олегович

                              **** рік

 

*************** ***** *

**, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.06.2015

******

 

 

 

 

 

 

245

 

510218

Солодаренко

Артем

Вікторович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *-*

 

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.07.2015

******

 

 

 

 

 

 

246

 

510219

Берегич

Павло

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** смт.Нова Прага,вул.Садова

**** ****** *********,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 35.8 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.07.2015

******

 

 

 

 

 

 

247

 

510220

Дятел

Станіслав

Володимирович

                              **** рік

 

********** ***********

***** ****** ** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 41.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.08.2015

******
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1801

 

 

 

 

248

 

400099

Баутіна

Тетяна

Валеріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ***, ************

****, ******, ************ ****,

******, ************ ****,

******, ************ ****,

******, *****

м. Кропивницький

**** ****************,*****

**

4 кімн.,  ж/пл. 32.08 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1978 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           25.02.2010

 

 

Позачергова черга                     10.11.2015

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

249

 

510221

Величко

Юлія

Вікторівна

                              **** рік

 

*****************

******************

********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* Новомиргород

,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.11.2015

******

 

 

 

 

 

 

250

 

510222

Андрєєв

Павло

Вікторович

                              **** рік

 

*****************

******************

********, **********

 

Членів сім'ї: *

******** сел. Нова Прага

,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.11.2015

******

 

 

 

 

 

 

251

 

510225

Можелевська

Марія

Богданівна

                              **** рік

 

***** * *, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Первозванівка

**** *************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.12.2015

******
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252

 

510226

Ковальов

Євген

Євгенович

                              **** рік

 

********* ** ******,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

1 кімн.

Ліжко-місце в гуртожитку

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.01.2016

******

 

 

 

 

 

 

253

 

510232

Бондаренко

Дар"я

Анатоліївна

                              **** рік

 

*************

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ****

1 кімн.

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.08.2016

******

 

 

 

 

 

 

254

 

510231

Юсофзай

Андрій

Олександрович

                              **** рік

 

*** *************** ***

* *

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.08.2016

******
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255

 

510234

Хандусенко

Анастасія

Володимирівна

                              **** рік

 

*** *

*********************

*****  ***************

*************** *******

****, ******* **** *****

***

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 42.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.10.2016

******

1446

 

 

 

 

256

 

301677

Шкроботько

Володимир

Павлович

                              **** рік

 

*** * ***** *, *********

*******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**

Гуртожиток

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           04.07.2007

 

 

Позачергова черга                     31.10.2016

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

257

 

510235

Дудникова

Лада

Володимирівна

                              **** рік

 

********************

***********  ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.11.2016

******
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258

 

510236

Панченко

Роман

Васильович

                              **** рік

 

******* ******* *** ****

*************** 

******** ****

*************** ****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.01.2017

******

 

 

 

 

 

 

259

 

510238

Паламарчук

Артем

Володимирович

                              **** рік

 

** ****************,

******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.02.2017

******

 

 

 

 

 

 

260

 

510239

Косова

Алла

Володимирівна

                              **** рік

 

*** ***** ******** * *

*************** *******

****  ***************

****, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******,***** *, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 27.07 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.02.2017

******
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261

 

510237

Сандул

Анна

Олегівна

                              **** рік

 

****** *** *** ******

*******************

*****  ***************

*************** *******

**** ********, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.03.2017

******

 

 

 

 

 

 

262

 

510240

Голінко

Надія

Вікторівна

                              **** рік

 

******* ****** **

*********, ******

 

Членів сім'ї: *

******* село Новоігорівка

Устиновський

**** **************,*****

**

1 кімн.

Договір наймання

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.03.2017

******

 

 

 

 

 

 

263

 

510242

Поляков

Микита

Володимирович

                              **** рік

 

*******************

*********** ***** 

********* ***********

***** **** ********,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.05.2017

******
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264

 

510243

Назаров

Євген

Антонович

                              **** рік

 

***********************

******* * * **

***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.05.2017

******

 

 

 

 

 

 

265

 

510244

Кучеренко

Олександр

Іванович

                              **** рік

 

********* ********** 

***********************

**** ******* * * **

***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, ***

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.07.2017

******

 

 

 

 

 

 

266

 

510245

Сілич

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

********* **********

****** ***** 

*********** ******* * *

** ***********, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ******,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.07.2017

******
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267

 

510246

Левицька

Соломія-Олена

В"ячеславівна

                              **** рік

 

*********** ********

******** ****** ********

* ******** *********

******* * ******* **

****, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **/2,

*** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.5 кв.м

Окрема квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.09.2017

******

135

 

 

 

 

268

 

300319

Кривенець

Світлана

Василівна

                              **** рік

 

****, *********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

************** ****, ******,

************** ****, ***,

************** ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**

3 кімн.,  ж/пл. 33.88 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           19.11.1986

 

 

Позачергова черга                     26.09.2017

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

269

 

510247

Щербина

Назар

Ігорович

                              **** рік

 

************ *******

****************,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м.Знам"янка

**** ******* ******,*****

***

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.10.2017

******

 

 

 

 

 

 

270

 

5100610

Бірзул

Світлана

Леонідівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*********** ****, ***,

*********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **-*

4 кімн.,  ж/пл. 39.2 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.12.2017

*****, *** *** * *****
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271

 

510249

Смолякова

Оксана

Андріївна

                              **** рік

 

*******************

*********** ***** *****

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.01.2018

******

 

 

 

 

 

 

272

 

510250

Тутова

Надія

Іванівна

                              **** рік

 

********* **********

****** ***** ********** 

******** * * **

***********, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******,***** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.02.2018

******

 

 

 

 

 

 

273

 

510251

Тацій

Анна

Ігорівна

                              **** рік

 

********* ** ******,  

 

Членів сім'ї: *

******* м. Помічна

**** **********,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 2006 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.04.2018

******
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274

 

510252

Щоголєв

Віктор

Федорович

                              **** рік

 

********* **********

****** ***** 

*********** ******* * *

*************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.04.2018

******

2205

 

 

502

 

275

 

400625

Тихонов

Дмитро

Олексійович

                              **** рік

 

**************  ********

***********

************    ******,

********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***,

************* ****, ******,

************* ****, ******,

************* ****, ******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **-*,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 45.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           21.09.2015

 

 

Першочергова черга                 21.09.2015

*********** ***** ** ** ****** ******

Позачергова черга                     04.04.2018

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

276

 

510255

Дятел

Костянтин

Володимирович

                              **** рік

 

********* *** *****

************* *******

**** ************* ****,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** Київ, місто

**** ****** *******,***** *,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 67.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.05.2018

******
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1345

 

 

 

 

277

 

301603

Коваль

Лариса

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

****, ******, **************

****, ******, **************

****, ******, ***************

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **/1, ***

**

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.10.2006

 

 

Позачергова черга                     31.05.2018

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

278

 

510257

Кодема

Марина

Сергіївна

                              **** рік

 

*************** *****

***** ******** * *

*************** *******

**** ***************

********

 

Членів сім'ї: *

******* Кропивницький, місто

**** *******

*********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 48.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.07.2018

******

 

 

 

 

 

 

279

 

510258

Небесна

Амелія

Юріївна

                              **** рік

 

*********************

*********

**************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

6 кімн.,  ж/пл. 68.1 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 2002 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.08.2018

******
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280

 

510259

Ковальська

Валентина

Віталіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2000 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.09.2018

******

 

 

 

 

 

 

281

 

510260

Наконечна 

Олена

Сергіївна

                              **** рік

 

******** **

*************** *******

**** ***************

*******, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 29.74 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2007 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.10.2018

******

 

 

 

 

 

 

282

 

400952

Шевченко

Олександр

Миколайович

                              **** рік

 

********** ************

************ ******

*********

*****************

******** * *

*****************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************* ****, ******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 44.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 9 осіб

Проживає в місті з 1982 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.12.2018

*****, *** *** * *****
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283

 

510261

Михайловіна

Марина

Сергіївна

                              **** рік

 

** **** ****************

************** *****

********, ***** *******

***** *************

*********

*************** *******

**** ****************,,

*******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 41.4 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.12.2018

******

 

 

 

 

 

 

284

 

510262

Вовченко

Ніна

Георгіївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* с.Кам"янече, Новоарх. район

**** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.03.2019

******

 

 

 

 

 

 

285

 

510263

Дятел

Ілля

Володимирович

                              **** рік

 

********* *** *****

******** **, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Київ

**** ****** *******,***** *,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 41.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.03.2019

******
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286

 

510264

Капьонкіна

Юлія

Михайлівна

                              **** рік

 

*************** *****

***** ******** **

*************** *******

**** ***************

*******, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *******

************,***** **, *****

*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.04.2019

******

 

 

 

 

 

 

287

 

510265

Галета

Іван

Ярославович

                              **** рік

 

************ *******

****************

********* *******,

**********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Знам"янка

**** ******* ******,*****

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.04.2019

******

 

 

 

 

 

 

288

 

400988

Червяк

Наталія 

Геннадіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*********** ****, ******,

*********** ****, ***,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 22.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.04.2019

*****, *** *** * *****
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289

 

510266

Дудар

Артем

Романович

                              **** рік

 

*************

*********** *********

*****************

********  ******* ******

****************

************* *********

************* , *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

 ************ *******,*****

*-*, *** **

Гуртожиток

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     24.04.2019

******

 

 

 

 

 

 

290

 

510267

Солонтоі

Анастасія

Олегівна

                              **** рік

 

*********************

********* ************

*********** *****

********** **********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* с.Витязівка

,***** *-*

4 кімн.,  ж/пл. 37.3 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.05.2019

******

 

 

 

 

 

 

291

 

510268

Молчанов

Валерій

Валерійович

                              **** рік

 

*****************

******************

***************

************** *****

*********

******************

******** *****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** с.Дружелюбівка

,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 36 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.06.2019

******



78

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

292

 

510269

Піскарьова

Юлія

Юріївна

                              **** рік

 

****, * ****, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький,

с.Созоновка

**** ******,***** **

8 кімн.,  ж/пл. 240 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 16 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.07.2019

******

 

 

 

 

 

 

293

 

510270

Кочетков

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

*************** *****

***** ******** ***

*************** *******

****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** *

5 кімн.,  ж/пл. 127.5 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.07.2019

******

 

 

 

 

 

 

294

 

510271

Кучеренко

Анастасія

Іванівна

                              **** рік

 

*****************

*********** *****

**********

***************,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.07.2019

******
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295

 

510272

Ларін

Вадим 

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.08.2019

******

 

 

 

 

 

 

296

 

510273

Ларіна

Анастасія

Олександрівна

                              **** рік

 

************* ******

********** ** ********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.08.2019

******

 

 

 

 

 

 

297

 

530097

Малиновська

Антоніна

Борисівна

                              **** рік

 

*********** * ****** 

************     ********,

******** ** ********** 

******* **** *****

**************,,

******** **********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******,

**************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** *********

*********,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.84 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.08.2019

******* ********** ********* ****** **

**** * *********
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298

 

510274

Плахотнюк

Тетяна

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ***

1 кімн.

Інше

Проживає 1 особа

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.08.2019

******

 

 

 

 

 

 

299

 

510274

Латул

Богдан 

Валерійович

                              **** рік

 

*******************

******* ** ************,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 45.02 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.08.2019

******

 

 

 

 

 

 

300

 

530098

Скрипницький

Євгеній

Борисович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******, ***** м. Кропивницький

,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.08.2019

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

301

 

401014

Хмара

Галина

Анатоліївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, ********** ****, ***,

********** ****, ******,

********** ****, ******,

********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **-*,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.10.2019

*****, *** *** * *****
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302

 

401019

Тимців

Наталія

Володимирівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, ******, ***********

** **, ***, *********** ****, ***,

*********** ** **, ******,

*********** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********

************,***** **-*

4 кімн.,  ж/пл. 45 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     31.10.2019

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

303

 

510276

Сізонов

Данило

Ігорович

                              **** рік

 

*************

*************** *****

***** ********

************** ********

****, *****

 

Членів сім'ї: *

******** с.Голубієвичі

**** *******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 42.35 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.11.2019

******

 

 

 

 

 

 

304

 

510277

Лісовий

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

** ******** ******* ****

**** ******* **** *****

**************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** *,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Житло не відповідає

санітарно-технічним

нормам

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.12.2019

******



82

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

305

 

510278

Удовиченко

Ярослав

Сергійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,*****

**-*, *** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.12.2019

******

2146

 

 

 

 

306

 

400558

Новохатько

Ольга

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***,

*************** ****, ******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

,***** **

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

 

 

Позачергова черга                     16.12.2019

*****, *** *** * *****

 

 

 

 

 

 

307

 

510279

Вовченко

Лідія

Георгіївна

                              **** рік

 

********* ******

*********** ******

********** ****

********** *******

****** **************

 

Членів сім'ї: *

******* с.Кам"янече

**** *********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 31 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.01.2020

******



83

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

308

 

510280

Пасешнюк

Галина

Сергіївна

                              **** рік

 

*************

*************** *****

*****

*******************

********** *******

************** ********

**** ***************

*******, *******

 

Членів сім'ї: *

******* с.Сасівка

**** ******,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 34 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.01.2020

******

 

 

 

 

 

 

309

 

510281

Селютіна

Ірина

Миколаївна

                              **** рік

 

 ** ******************

*********, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Київ

,***** **-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     25.02.2020

******

 

 

 

 

 

 

310

 

510282

Невідомський

Іван

Олександрович

                              **** рік

 

************ *****

*********** ****** ***

**** *******, ******

 

Членів сім'ї: *

******** с.Перчунове

**** ****,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 58 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.06.2020

******



84
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311

 

510283

Каліна

Михайло

Вікторович

                              **** рік

 

*************

********** ****** *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.9 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.06.2020

******

 

 

 

 

 

 

312

 

510284

Нейгер

Владислав

Віталійович

                              **** рік

 

** ** ******** *******

****** *******,*******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** с.Криничне, Устинівський

район

 

3 кімн.,  ж/пл. 67.7 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.08.2020

******

 

 

 

 

 

 

313

 

510285

Свороба

Валерія

Євгенівна

                              **** рік

 

**************

*************** *****

***** ******** ***

*************** *******

**** ***************

*******, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 29.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     31.08.2020

******



85
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314

 

510286

Хмель

Микола

Миколайович

                              **** рік

 

**************

*********** ******

************* *******

***, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******* ******,***** **

2 кімн.

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 5 осіб

Житло не відповідає

санітарно-технічним

нормам

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.09.2020

******

 

 

 

 

 

 

315

 

510287

Скічко

Юхим

Валерійович

                              **** рік

 

*************

********** ****** ****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,*****

**/68

3 кімн.,  ж/пл. 80.8 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.09.2020

******

 

 

 

 

 

 

316

 

401063

Єжова

Наталія 

Володимирівна

                              **** рік

 

****** ********

*************

***********

************, *******

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ***,

**************** ****, ******,

********** ****, ******,

********** ****, ******,

********** ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**-*, *** ***

Гуртожиток

Проживає 7 осіб

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.09.2020

*****, *** *** * *****
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317

 

510288

Штанько

Антон

Олександрович

                              **** рік

 

********* ******

*********** ******

**************

*********** ***** *****

****** * *********,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.10.2020

******

 

 

 

 

 

 

318

 

510289

Костенко

Максим

Сергійович

                              **** рік

 

*********************

*********** ***********

*****, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.10.2020

******

 

 

 

 

 

 

319

 

510290

Петренко

Марія

Валентинівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* с. Покровське, пр.Луговий

,***** **

8 кімн.,  ж/пл. 120 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 12 осіб

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.11.2020

******
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320

 

510291

Ковальська 

Надія

Миколаївна

                              **** рік

 

************ *******

**************** ,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Знам"янка

**** ******* ******,*****

***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.01.2021

******

 

 

 

 

 

 

321

 

510292

Чернявська

Олександра

Володимирівна

                              **** рік

 

******* ****, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.01.2021

******

 

 

 

 

 

 

322

 

510293

Чернявська 

Єлизавета 

Олександрівна

                              **** рік

 

*** ***************

******* ******

************ ********

**************** ****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.01.2021

******
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323

 

510294

Інал-Іпа

Владислав

Віталійович

                              **** рік

 

** ****** **************

**** *****

***************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *************,*****

**/68

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.02.2021

******

 

 

 

 

 

 

324

 

510295

Апостолов

Денис

Васильович

                              **** рік

 

*********************

************ *********

***********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 40.9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.02.2021

******

 

 

 

 

 

 

325

 

510296

Бабенко

Олег

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.02.2021

******
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326

 

510297

Хмель

Олег

Миколайович

                              **** рік

 

**************

*********** ******

***************

******** ****, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ******* ******,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.32 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 7 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.02.2021

******

 

 

 

 

 

 

327

 

510298

Касап 

Катерина

Олегівна

                              **** рік

 

***** **********

***************

************* ******

********* * ***** *****

**** *** ***************

******** ******

********* *********,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ****,***** **, ***

**

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.03.2021

******

 

 

 

 

 

 

328

 

510299

Попков

Роман

Олександрович

                              **** рік

 

*********** ******

************ ********

******* **** *****

***************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** с.Березівка

**** *******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 25 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.03.2021

******
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329

 

510300

Сінічків

Андрій

Андрійович

                              **** рік

 

************* ********

******* ******, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 27 кв.м

 

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.03.2021

******

 

 

 

 

 

 

330

 

510301

Скляренко 

Маргарита

Миколаївна

                              **** рік

 

** ********* *****

********** *******

******* **** *****

***************, *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ********* ******,*****

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 30.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 6 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     16.03.2021

******

 

 

 

 

 

 

331

 

510302

Томіляко

Данило

Іванович

                              **** рік

 

 **************

*********** ******

*************** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

*-*

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.03.2021

******
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332

 

510303

Мироненко

Владислав

Павлович

                              **** рік

 

** ***********

**********************

******

**********************

*********** ***********

******, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *******

********,***** *

3 кімн.,  ж/пл. 37 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.04.2021

******

 

 

 

 

 

 

333

 

510304

Сєлін

Ольга 

Сергіївна

                              **** рік

 

********* ******

***********

**********************

******

**********************

********** ***********

****** ******* *****,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* с.Мар"янівка

,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.06.2021

******

 

 

 

 

 

 

334

 

510305

Василега

Карина

Миколаївна

                              **** рік

 

*** ***************

***** **** ******** *

***** * ** * ************

******  , ******* ** *****

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

******

****************,***** **,

***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 15.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.06.2021

******
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335

 

510306

Воробйов

Артем

В"ячеславович

                              **** рік

 

** ***********

**********************  

******  

**********************

***********  ***********

******   ******* *****

***********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Знам"янка

**** *********,***** **/1

2 кімн.,  ж/пл. 21.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.06.2021

******

 

 

 

 

 

 

336

 

510307

Тєлєгін

Максим

Юрійович

                              **** рік

 

** ********** ********

*************** ******

*********** ******* ***

********, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Бахмут Донецька область

**** **************,*****

**

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

 

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.06.2021

******

 

 

 

 

 

 

337

 

510308

Гирич

Олеся

Олександрівна

                              **** рік

 

********* ******

***********  

*********************

******* **************

*********** ***** *****

****** * ********* ,

*********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.9 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.06.2021

******
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338

 

510309

Воробйова

Ірина

В"ячеславівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ***** ******,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 15 кв.м

 

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     25.06.2021

******

 

 

 

 

 

 

339

 

5010310

Шрамко

Віоллета

Юріївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

,***** **, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 27.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.07.2021

******

 

 

 

 

 

 

340

 

5010311

Прочухан

Анастасія

Павлівна

                              **** рік

 

*********** ****** 

******************

**********  

*****************

********** ****** *****

*** * ****** *******

******* ****  *****

**************, *******

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

***** *********,***** **,

*** **

3 кімн.,  ж/пл. 34.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.07.2021

******
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341

 

5010313

Куріченко

Максим

Валерійович

                              **** рік

 

************ *****

********** ******** ****

************* *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** с.Ольгополь

**** *****,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.07.2021

******

 

 

 

 

 

 

342

 

5010314

Смілий

Владислав

Сергійович

                              **** рік

 

************ *****

*********** ****** ***

**** *******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******

***********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 29.9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.10.2021

******

 

 

 

 

 

 

343

 

5100315

Ведмеденко

Нестір

Рустамович

                              **** рік

 

********************

**** ********** *******

***** ******

************* ***

************* *****,

*******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 35.1 кв.м

Приватний будинок

Впорядкована

Проживає 8 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.10.2021

******



95

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

344

 

5100316

Білоброва

Ольга

Володимирівна

                              **** рік

 

*********************

******** **** ****

******, *********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

,***** *, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 33 кв.м

Част. приватного будинку

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2004 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.10.2021

******

 

 

 

 

 

 

345

 

5100317

Гаврилюк

Іван

Іванович

                              **** рік

 

** ************* *******

**** *****

**************, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****

***************,***** *-*,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 35.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживає в місті з 2005 р.

Проживання на площі

опікуна

 

 

 

 

Позачергова черга                     22.10.2021

******

 

 

 

 

 

 

346

 

5100318

Осадченко

Богдан

Миколайович

                              **** рік

 

*** ***** ******** * *

*************** *******

**** ****************

*******, *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 17.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 2005 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.11.2021

******

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



СПИСОК
осіб, віднесених до категорії 1 постраждалих від Чорнобильської 

катастрофи,
які перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі

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

Додаток 6
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

1

 

55009

Вовченко

Василь

Вікторович

                              **** рік

 

******* ***** * *****

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**-*

3 кімн.,  ж/пл. 57.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.06.1996

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

2

 

55013

Федан

Федір

Якович

                              **** рік

 

******* * ***

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м. Кропивницький

***** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 30 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.10.1999

***** * ************ ********* *****



2

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

3

 

55014

Чумаченко

Віктор

Семенович

                              **** рік

 

******* ***** * *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.10.1999

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

4

 

50016

Мітченко

Ігор

Петрович

                              **** рік

 

******* ***** * ***

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **** ********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     24.05.2000

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

5

 

55019

Черненко

Лідія

Семенівна

                              **** рік

 

***** ******** ***

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.03.2001

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

6

 

55023

Будич

Віктор

Олегович

                              **** рік

 

******* * *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, **********

****, *****, ********** ****,

****, *****

м. Кропивницький

**** ****** *******,*****

**, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 18.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.02.2005

***** * ************ ********* *****



3

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

7

 

55025

Цуркан

Олександр

Якович

                              **** рік

 

******* ***** * *****

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.01.2007

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

8

 

55034

Мостовщик

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

*******  ***** * *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 27.25 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.12.2010

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

9

 

55037

Красножон

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

******* ***** * *****

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** ***

1 кімн.,  ж/пл. 11.5 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.07.2013

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

10

 

55038

Мазур

Анатолій

Степанович

                              **** рік

 

******* * *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***************,*****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.11.2013

***** * ************ ********* *****



4

1 2 3 4 5 6

1443

 

 

252

 

11

 

55039

Осіпенко

Олександр

Васильович

                              **** рік

 

******* ***** * ***** 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           26.06.2007

 

 

Першочергова черга                 26.06.2007

*********************

Позачергова черга                     25.11.2013

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

12

 

55042

Цибульський

Володимир

Олексійович

                              **** рік

 

******* ***** * *****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.04.2014

***** * ************ ********* *****

493

 

 

14

 

13

 

55046

Гордуз

Сергій

Анатолійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ************,***** **-*

1 кімн.,  ж/пл. 11 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.04.1995

 

 

Першочергова черга                 13.04.1995

*********************

Позачергова черга                     15.06.2015

***** * ************ ********* *****

2203

 

 

501

 

14

 

55047

Онойко

Віталій

Віталійович

                              **** рік

 

********* *******

*******,

****************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           16.09.2015

 

 

Першочергова черга                 16.09.2015

******* ******* ***

Позачергова черга                     16.09.2015

***** * ************ ********* *****



5

1 2 3 4 5 6

2220

 

 

518

 

15

 

55048

Пономаренко

Олег

Олегович

                              **** рік

 

********* ** ********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** *******,***** *,

*** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           09.11.2015

 

 

Першочергова черга                 09.11.2015

******* ******* ***

Позачергова черга                     05.02.2016

***** * ************ ********* *****

818

 

 

115

 

16

 

55050

Роєнко

Іван

Володимирович

                              **** рік

 

******* ****** * *****

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

*********** ****, ******,

*********** ****, *******,

************ ****, ****, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           29.01.2002

 

 

Першочергова черга                 29.01.2002

*********************

Позачергова черга                     18.04.2016

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

17

 

55051

Малик

Сергій

Леонідович

                              **** рік

 

******* ***** ***, *

*****

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, **********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 11.76 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.05.2016

***** * ************ ********* *****

2313

 

 

612

 

18

 

55052

Боровиков

Валентин

Валентинович

                              **** рік

 

***************

**********

******************

********

***********************

* *********, **********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 36.67 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           24.06.2016

 

 

Першочергова черга                 24.06.2016

******* ******* ***

Позачергова черга                     24.06.2016

***** * ************ ********* *****



6

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

19

 

55053

Рева

Сергій

Володимирович

                              **** рік

 

******* ****** ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Частково впорядкований

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.08.2016

***** * ************ ********* *****

2204

 

 

 

 

20

 

55054

Ніколаєв

Олег

Михайлович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, *****,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.6 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 11 осіб

Проживає в місті з 2005 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           18.09.2015

 

 

Позачергова черга                     26.09.2016

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

21

 

55055

Цюндик

Сергій

Петрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *********** ****, ***,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.01.2017

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

22

 

55058

Ілекбаєв

Віталій

Євгенович

                              **** рік

 

******* ****** ******* *

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **, *** **

Гуртожиток

Проживає 1 особа

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.06.2017

***** * ************ ********* *****



7

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

23

 

55059

Карпинський

Станіслав

Віталійович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.08.2017

***** * ************ ********* *****

2226

 

 

 

 

24

 

55060

Зимбіцький

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************** ****, ******,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ************,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 16 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1980 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           13.11.2015

 

 

Позачергова черга                     29.08.2017

***** * ************ ********* *****

2389

 

 

686

 

25

 

55063

Гурин

Юрій

Миколайович

                              **** рік

 

************* *******

************* ******

********* ********

******** ** ********

********* *

*************** *******,

*****

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 2010 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

Загальна черга                           05.04.2017

 

 

Першочергова черга                 05.04.2017

*********************

Позачергова черга                     04.04.2018

***** * ************ ********* *****

1138

 

 

199

 

26

 

55064

Костенко

Василь

Миколайович

                              **** рік

 

 ,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**

1 кімн.

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 1 особа

Проживає в місті з 1994 р.

Проживання за

договором наймання

Загальна черга                           20.07.2005

 

 

Першочергова черга                 20.07.2005

*********************

Позачергова черга                     23.05.2018

***** * ************ ********* *****



8

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

27

 

55068

Логінов

Артем

Васильович

                              **** рік

 

***** * ************

********* ***** * *****

 

Членів сім'ї: *

******** ********* ************,

*******, ************* *******

*********, ******, ************

******* *********, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 46.8 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживає в місті з 1997 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     20.09.2018

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

28

 

55069

Сластьонов

Сергій

Олександрович

                              **** рік

 

*****************

**********

*****************

********** ****** *****

*** ** *********

********* ******

**********, ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** ***, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1998 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.10.2018

***** * ************ ********* *****

2425

 

 

714

 

29

 

55071

Петринко

Андрій

Васильович

                              **** рік

 

********* ******* * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 10.2 кв.м

Част. приватного будинку

Частково впорядкований

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1971 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           11.10.2017

 

 

Першочергова черга                 11.10.2017

******* ******* ***

Позачергова черга                     30.10.2018

***** * ************ ********* *****



9

1 2 3 4 5 6

811

 

 

113

 

30

 

550084

Загика

Валентин

Дмитрович

                              **** рік

 

***** *******

***************,

*************

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***********

****, *******, *********** ****,

***, *********** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** ********,***** *, *** **

Гуртожиток

Проживає 4 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           20.12.2001

 

 

Першочергова черга                 20.12.2001

*********************

Позачергова черга                     26.03.2019

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

31

 

55073

Півнєв

Олександр

Олександрович

                              **** рік

 

** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

1 кімн.,  ж/пл. 18.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1997 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     25.04.2019

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

32

 

55074

Кравченко

Ігор

Григорович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.07.2019

***** * ************ ********* *****

2217

 

 

515

 

33

 

55073

Данілов

Дмитро

Володимирович

                              **** рік

 

********* ******* ***

****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

гуртожитку

Загальна черга                           03.11.2015

 

 

Першочергова черга                 03.11.2015

******* ******* ***

Позачергова черга                     07.11.2019

***** * ************ ********* *****



10

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

34

 

55075

Довженко

Віктор

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ******, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.9 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.11.2019

***** * ************ ********* *****

2565

 

 

835

 

35

 

401022

Луценко

Володимир

Євгенович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** **

1 кімн.

 

Проживає 1 особа

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           04.12.2019

 

 

Першочергова черга                 04.12.2019

******* ******* ***

Позачергова черга                     04.12.2019

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

36

 

55076

Грозан

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     24.12.2019

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

37

 

55077

Биканов

Артем 

Вікторович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.03.2020

***** * ************ ********* *****



11

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

38

 

55078

Заяц

Олексій

Володимирович

                              **** рік

 

********************

**** ********** *******

*** ******

*************, *******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 2 особи

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.05.2020

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

39

 

550079

Ковальов

Микола

Олексійович

                              **** рік

 

*** * ****,

*******************

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

********** ****, *******,

************** ****, ******,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.62 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.06.2020

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

40

 

550080

Москаленко 

Юрій 

Васильович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 43.9 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     11.06.2020

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

41

 

550081

Драган

Юрій

Петрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

************* ****, ******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 25.2 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 3 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.03.2021

***** * ************ ********* *****



12

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

42

 

550082

Кутузов

Дмитро

Юрійович

                              **** рік

 

*********,  

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 33.68 кв.м

Окрема квартира

Невпорядкована

Проживає 1 особа

Проживання у

невпорядкованій

квартирі

 

 

 

 

Позачергова черга                     07.04.2021

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

43

 

550083

Максименко

Володимир

Віталійович

                              **** рік

 

*** *****, 

*******************

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********,***** *

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.05.2021

***** * ************ ********* *****

 

 

 

 

 

 

44

 

550084

Драний

Олег

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

******

****************,***** *,

*** ******

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.12.2021

***** * ************ ********* *****

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



СПИСОК
осіб, віднесених до категорії 1 постраждалих від Чорнобильської 

катастрофи,
які перебувають на квартирному обліку при міськвиконкомі

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

Додаток 7
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

1

 

540004

Кастромін

Анатолій

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** *, *** *

3 кімн.,  ж/пл. 33.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.10.1997

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

2

 

540007

Бороденко

Віталій

Васильович

                              **** рік

 

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** *******,***** **, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.3 кв.м

 

Проживає 2 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     26.02.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



2

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

3

 

540009

М"якішев

Віктор

Євгенович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.89 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     30.06.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

4

 

540010

Чинченко

Леонід

Іванович

                              **** рік

 

********************

********* **** * *******

*** *********

*********** ****

*********** * ******

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

***** ********

********,***** **

4 кімн.,  ж/пл. 32.4 кв.м

Приватний будинок

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.12.1998

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

5

 

540011

Папуша

Віктор

Борисович

                              **** рік

 

********* ***********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *********** ****,

***, *****

Кропивницький, місто

**** ********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18 кв.м

 

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.01.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

6

 

540013

Бугай

Іван

Васильович

                              **** рік

 

********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ******,***** *, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Окрема квартира

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.02.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



3

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

7

 

540014

Гадиров

Відаді

Даргях-огли

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/82

2 кімн.,  ж/пл. 32 кв.м

Договір наймання

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.08.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

8

 

540015

Літвінов

Олександр

Андрійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ***,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 26.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.11.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

9

 

540016

Павлюхін

Віталій

Михайлович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, ***, *****

Кропивницький, місто

***** ***********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.12.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

10

 

540017

Потопальський

Микола

Олександрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

************ ****, *******, ***** Кропивницький, місто

**** *************,*****

**/37, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1975 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     08.12.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



4

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

11

 

540018

Захарченко

Олександр

Михайлович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

*************** ****, ***,

*************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** *********,***** **,

***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 28.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     13.12.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

12

 

540020

Шершнюк

Анатолій

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******,

************ ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.23 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.12.1999

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

13

 

540021

Гавриш

Валерій

Андрійович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *****, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 33 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.02.2000

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

14

 

540024

Кузнєцов

Віктор

Миколайович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

***** *********,***** *, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 8 кв.м

Договір наймання

Проживає 2 особи

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.05.2000

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



5

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

15

 

540025

Мітченко

Ігор

Петрович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **** ********,***** **,

*** **

1 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     24.05.2000

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

16

 

540026

Болілий

Леонід

Тимофійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******,

*************** ****, *****,

*****

м. Кропивницький

**** **********,***** */24,

*** *

1 кімн.,  ж/пл. 16.94 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 3 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.12.2000

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

17

 

540027

Кобець

Анатолій

Тимофійович

                              **** рік

 

********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ********,***** **/20,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 33.19 кв.м

Окрема квартира

Проживає 3 особи

Проживання у ветхому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     12.12.2000

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

18

 

540028

Бурмака

Микола

Романович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.34 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.10.2001

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



6

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

19

 

204032

Корінфіл

Олександр

Євгенович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 24.4 кв.м

Договір наймання

Проживає 4 особи

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.01.2003

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

20

 

540030

Шаров

Олександр

Сергійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** **********,***** **,

*** ***

Гуртожиток

Проживає 1 особа

Проживання у

гуртожитку

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.01.2003

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

21

 

540031

Рижих

Іван

Михайлович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, *******, ***** м.Кропивницький

******

****************,***** **,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

 

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     29.04.2003

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

22

 

540032

Бойченко

Михайло

Давидович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, ***,

************* ****, ********,

************* ****, *****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **********,***** **,

***** *, *** ***

3 кімн.,  ж/пл. 37 кв.м

 

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     17.09.2003

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



7

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

23

 

540037

Унтілов

Валерій

Миколайович,

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******, *********

****, *****, ********** ****,

*****, *********** ****, ****,

********* ****, *****, *

м. Кропивницький

**** ******** ******,*****

**, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 29.5 кв.м

Окрема квартира

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     24.03.2005

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

24

 

540038

Тодоровський

Володимир

Борисович,

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

**************** ****, *****,

********** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***************,*****

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 41.6 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.11.2005

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

25

 

540039

Цибульський

Володимир

Олексійович,

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

**, ***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.9 кв.м

Договір піднаймання

Проживає 1 особа

Першочергова черга  

 

 

 

Позачергова черга                     13.04.2006

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

26

 

540040

Манойкін

Андрій

Анатолійович,

                              **** рік

 

**** ********** ****,

*******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *******,

************* ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** *********,***** *, ***

*

4 кімн.,  ж/пл. 38.77 кв.м

Окрема квартира

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.05.2006

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



8

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

27

 

540041

Брагар

Анатолій

Володимирович,

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **, *****

*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 16.4 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.09.2006

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

28

 

540042

Головченко

Микола

Сидорович,

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********* *****,*****

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 42.6 кв.м

 

Проживає 8 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     21.12.2006

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

29

 

540044

Подколзін

Володимир

Матвійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** м.Кропивницький

***** ****** *****,***** **

3 кімн.,  ж/пл. 34.6 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 5 осіб

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.04.2010

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

30

 

204051

Сосевич

Іван

Дмитрович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** **********,***** *, ***

***

2 кімн.,  ж/пл. 24.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.11.2011

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



9

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

31

 

540046

Цуркан

Олександр

Якович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** м. Кропивницький

**** ********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 23.8 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 2 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     19.07.2012

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

32

 

540047

Олексієнко

Володимир

Миколайович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******, ***** м.Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 30.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.08.2013

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

33

 

540048

Шевченко

Тарас

Григорович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

******** ****, *******,

************* ****, *****,

************* ****, ****,

************* ****, *****,

************* ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 36.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність середньої

норми забезпечення

житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     24.09.2013

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

34

 

540049

Переверзєв

Олександр

Володимирович

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, *******,

*************** ****, ***,

*************** ****, *****,

*************** ****, ****, *****

м.Кропивницький

**** **************,*****

**, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 35.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживає в місті з 1968 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     03.03.2014

******* ********** ********* ****** **

**** * *********



10

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

35

 

540051

Ларченко

Станіслав

Артурович

                              **** рік

 

*********** * *********

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

****** ********,***** *,

***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 18.04 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 2014 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.03.2014

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

36

 

540052

Шаповалов

Анатолій

Іванович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********** ****, *******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

2 кімн.,  ж/пл. 27.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1958 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     14.04.2014

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

 

 

 

 

 

 

37

 

540053

Громко

Микола

Анатолійович

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***********

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** *

3 кімн.,  ж/пл. 28 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.02.2015

******* ********** ********* ****** **

**** * *********

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



Додаток 8
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

СПИСОК
сімей переселенців, що переселилися (переселяються) із зони гарантованого добровільного відселення,
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на

квартирному обліку за місцем проживання при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

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

1

500211

Зімуха
Марія
Лаврентіївна
                               **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     12.12.1990
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

2

500212

Михаленко
Олена
Федосіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     16.08.1991
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



2

1 2 3 4 5 6

3

500213

Ласка
Андрій
Михайлович
                              ****рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     11.09.1991
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

4

500214

Костенко
Ганна
Йосипівна
                              **** рік

Пенсіонерка

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     04.12.1991
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

5

500215

Кісельов
Ігор
Васильович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     13.03.1992
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

6

500216

Корнєєва
Олена
Андріївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     08.04.1992
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



3

1 2 3 4 5 6

7

500217

Петров
Валерій
Андрійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

****** м.Кропивницький

Позачергова черга                     27.05.1992
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

8

500218

Водько
Ольга
Іванівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     27.05.1992
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

9

500219

Рудницька
Антоніна
Федорівна
                             **** рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     15.07.1992
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

10

500221

Краснянська
Катерина
Григорівна
                              **** рік

Членів сім'ї:*

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     12.08.1992
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



4

1 2 3 4 5 6

11

500222

Коркушко
Ольга
Олексіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

****** м.Кропивницький

Позачергова черга                     30.12.1992
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

12

500223

Науменко
Марія
Антонівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     20.01.1993
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

13

500224

Короленко
Григорій
Андрійович
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

****** м.Кропивницький

Позачергова черга                     23.06.1993
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

14

500225

Пашинський
Володимир
Григорович
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     13.10.1993
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



5

1 2 3 4 5 6

15

500226

Бєлова
Зоя
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     08.12.1993
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

16

500227

Радкевич
Ольга
Дем’янівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     24.02.1994
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

17

500228

Крепець
Василь
Григорович
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     13.04.1994
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

18

500229

Беляк
Ірина
Олександрівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     16.01.1995
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



6

1 2 3 4 5 6

19

500230

Станіславська
Олена
Вікторівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     16.01.1995
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

20

500231

Циганчук
Володимир
Олександрович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     16.01.1995
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

21

500232

Ярмолюк
Алла
Адамівна
                             **** рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     13.04.1995
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

22

500233

Дзюбенко
Тетяна
Борисівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     15.06.1995
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



7

1 2 3 4 5 6

23

500234

Овдієнко
Олександр
Петрович
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     07.09.1995
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

24

500237

Синежук
Раїса
Іванівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     18.02.1996
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

25

500235

Бик
Раїса
Сергіївна
                             ****  рік

Членів сім'ї:*

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     23.04.1996
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

26

500236

Костюкевич
Григорій
Павлович
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     23.04.1996
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



8

1 2 3 4 5 6

27

500238

Левківська
Ольга
Леонтіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     23.12.1998
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

28

500239

Ховдій
Любов
Степанівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     13.01.1999
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

29

500240

Корчевська
Ганна
Петрівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     27.01.1999
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

30

600059

Нелеп
Ольга
Корнилівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     24.03.1999
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



9

1 2 3 4 5 6

31

600060

Джепбаров
Рахманкул

                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     19.04.1999
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

32

600061

Остапчук
Василь
Андрійович
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     18.06.2001
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

33

600062

Баранівська
Галина
Михайлівна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

***** м.Кропивницький

Позачергова черга                     09.01.2002
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

34

600063

Семенчук
Катерина
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** м. Кропивницький

Позачергова черга                     21.01.2002
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС



10

1 2 3 4 5 6

35

600064

Смокович
Афанасія
Мефодіївна
                             ****  рік

Членів сім'ї: *

****** м. Кропивницький

Позачергова черга                     09.09.2003
Сім'ї відселені з зони аварії ЧАЕС

Начальник відділу обліку житла                                                                                                     Валерій ПІЛЬКІН



СПИСОК
сімей, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до

категорії 1 постраждалих від Чорнобильської катастрофи
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

Додаток 9
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

1

 

400546

Фіщенко

Раїса

Михайлівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** *********

*********,***** *, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 17.46 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     15.04.1998

***** ********* ******** **********

**** * *********

 

 

 

 

 

 

2

 

400547

Бурма

Валентина

Федорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***,

************** ****, ********,

************** ****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **, *** *

1 кімн.,  ж/пл. 12.98 кв.м

Приватний будинок

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     02.07.1998

***** ********* ******** **********

**** * *********



2

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

3

 

4000550

Миронова

Надія

Тихонівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***********,***** **,

*** ***

3 кімн.,  ж/пл. 36.67 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 5 осіб

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.02.2000

***** ********* ******** **********

**** * *********

 

 

 

 

 

 

4

 

4000551

Єрофєєва

Катерина

Григорівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******* *******,*****

*, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.17 кв.м

Комунальна квартира

Частково впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання у

комунальній квартирі

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.09.2000

***** ********* ******** **********

**** * *********

 

 

 

 

 

 

5

 

400552

Вернигора

Любов

Андріївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, *****, ***** м. Кропивницький

***** **********,***** *

2 кімн.,  ж/пл. 26 кв.м

Приватний будинок

Невпорядкований

Проживає 4 особи

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.09.2000

***** ********* ******** **********

**** * *********

 

 

 

 

 

 

6

 

4000553

Савченко

Тетяна

Дмитрівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* ****, *****, ************

****, *****, *****

м. Кропивницький

**** ***********,***** **-*

3 кімн.,  ж/пл. 22 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 7 осіб

Проживання у

невпорядкованому

будинку

 

 

 

 

Позачергова черга                     10.10.2000

***** ********* ******** **********

**** * *********



3

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

7

 

500172

Степанюк

Надія

Захарівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **************,***** *,

*** **

2 кімн.,  ж/пл. 28.2 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     31.10.2000

***** ********* ******** **********

**** * *********

 

 

 

 

 

 

8

 

500173

Сургутська

Світлана

Анатоліївна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

***************, ***, ***** м. Кропивницький

**** ***** ***,***** **, ***

*

1 кімн.,  ж/пл. 18.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     09.02.2005

***** ********* ******** **********

**** * *********

 

 

 

 

 

 

9

 

204047

Данова

Надія

Андріївна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ******,***** **

1 кімн.,  ж/пл. 13.31 кв.м

Приватний будинок

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     27.06.2007

***** ********* ******** **********

**** * *********



4

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

10

 

540019

Почевалова

Лариса

Миколаївна

                              **** рік

 

*********

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** **********

******,***** **, ***** *, ***

**

2 кімн.,  ж/пл. 27.7 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Проживає в місті з 1986 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     05.11.2021

***** ********* ******** **********

**** * *********

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН



СПИСОК
сімей загиблих воїнів, які перебувають на квартирному обліку

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

Додаток 10
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"____"  ___________202__ року  № _____

1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

1

 

56005

Кіяшко

Жанна

Микитівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,***** **

5 кімн.,  ж/пл. 72 кв.м

Приватний будинок

Впорядкований

Проживає 5 осіб

Проживання за

договором наймання

 

 

 

 

Позачергова черга                     28.05.2001

***** ******** ******

 

 

 

 

 

 

2

 

56009

Фоміченко

Любов

Іванівна

                              **** рік

 

***********

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** **********,***** **

2 кімн.,  ж/пл. 19 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     01.10.2012

***** ******** ******



2

1 2 3 4 5 6

1191

 

 

 

 

3

 

56014

Ткаченко

Тетяна

Вікторівна

                              **** рік

 

 

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький

**** *************,*****

**-*

2 кімн.,  ж/пл. 23.4 кв.м

Приватний будинок

Частково впорядкований

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           29.11.2005

 

 

Позачергова черга                     06.07.2017

***** ******** ******

 

 

 

 

 

 

4

 

56016

Французан

Світлана

Миколаївна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

********* ****, ******,

************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

***** ************,***** **,

*** *

2 кімн.,  ж/пл. 29.54 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     25.02.2019

***** ******** ******

 

 

 

 

 

 

5

 

56017

Тєльна

Наталія

Вікторівна

                              **** рік

 

*** ***************

*****,

***********************

 

Членів сім'ї: *

***** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** **** *********,*****

**, ***** *, *** ***

2 кімн.,  ж/пл. 27.8 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 6 осіб

Проживає в місті з 1983 р.

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     04.06.2019

***** ******** ******

 

 

 

 

 

 

6

 

56018

Куроп"ятник

Надія 

Валентинівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

*********** ****, ***,

**************** ****, ***, *****

м. Кропивницький

**** ******,***** **

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

***** ******** ******



3

1 2 3 4 5 6

2269

 

 

 

 

7

 

56019

Тіхонова

Людмила

Дмитрівна

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*, ***** *, *** **

2 кімн.,  ж/пл. 26.26 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 4 особи

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

Загальна черга                           12.02.2016

 

 

Позачергова черга                     26.12.2019

***** ******** ******

 

 

 

 

 

 

8

 

56020

Глушко

Ігор

Олександрович

                              **** рік

 

********* ** ******

 

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький

**** ********

*********,***** **-*, *** **

1 кімн.,  ж/пл. 14.1 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 2 особи

Проживає в місті з 1988 р.

Проживання осіб різної

статі віком старше за 9

років в 1 кімнаті

 

 

 

 

Позачергова черга                     18.08.2021

***** ******** ******

 

 

 

 

 

 

9

 

56021

Щаслива

Наталія

Олександрівна

                              **** рік

 

*** *** *************     ,

******** ************

 

Членів сім'ї: *

********** ****, ******, ***** м. Кропивницький

**** ****** ********,*****

*-*, *** **

3 кімн.,  ж/пл. 34.3 кв.м

Окрема квартира

Впорядкована

Проживає 7 осіб

Відсутність мінімального

розміру житлової площі

 

 

 

 

Позачергова черга                     23.12.2021

***** ******** ******

Начальник відділу обліку житла                                                                                                        Валерій ПІЛЬКІН


