
  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "14" червня 2022 року                                                               № 335

Про взяття на облік громадян,
які потребують надання житлового 
приміщення з фондів житла 
для тимчасового проживання

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту  “а”  статті  30  Закону  України  ”Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  Порядком  формування  фондів  житла,  призначеного  для
тимчасового  проживання,  обліку  та  надання  такого  житла
для  тимчасового  проживання  внутрішньо  переміщених  осіб,   затвердженим
постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  29  квітня   2022  року  №  495,
розглянувши облікові справи громадян та враховуючи пропозиції громадської
комісії з житлових питань, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

В И Р І Ш И В:

Взяти  на  квартирний  облік  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької
міської ради громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів
житла для тимчасового проживання, згідно з додатком.

Секретар міської ради                                                                Олег КОЛЮКА

Ірина Паламарчук  35 83 78



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"14" червня 2022 року  №335

СПИСОК
громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів

житла для тимчасового проживання

№ 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

Т10098

Зубрицька
Інесса
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
***** * ****** ************** *******

Т10099

Брусс
Антоніна
Іванівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

25.05.2022
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1 2 3 4 5 6

Т10100

Малєєв
Ігор
Володимирович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

25.05.2022

Т10101

Москаленко
Любов
Петрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

25.05.2022

Т10102

Кисель
Ольга
Василівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10103

Пономар
Микола
Олександрович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

25.05.2022
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Т10104

Бондарь
Людмила
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

25.05.2022

Т10105

Писаревська
Марина
Георгіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
***** * ****** ************** *******

Т10106

Кудінова
Олена
Валеріївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******

Т10107

Коломін
Анатолій
Миколайович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************
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Т10108

Соболєв
Микола
Іванович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10109

Приходько
Валентина
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10110

Кузнецова
Світлана
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

****** ****, ****, ***** м. Кропивницький
**** *************,***** 
**/21

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10111

Хатмінська
Тетяна
Сергіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10112

Марченко
Валентина
Вікторівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 25.05.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10113

Костюкевич
Марина
Григорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 26.05.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10114

Зибарєва
Наталія
Василівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

26.05.2022

Т10115

Лагунова
Олена
Олексіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

м. Кропивницький
**** **** *********,***** 
**/19, ***** *, *** **

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 27.05.2022
***** * ***** ************** ******
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Т10116

Остапенко
Василь
Валерійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

27.05.2022

Т10117

Адамова
Анна
Федорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 27.05.2022
***** * ****** ************** *******

Т10118

Морозова
Марина
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 27.05.2022
***** * ****** ************** *******

Т10119

Кравченко
Євгеній
Романович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький
***** ************,***** 
**/7, *** **

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

27.05.2022
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Т10120

Муравйова

Ольга

Миколаївна

                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

*****, *****

м. Кропивницький

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2022 р. № 

495

Першочергова черга                 27.05.2022

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

Т10121

Суліма

Луіза

Георгіївна

                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2022 р. № 

495

Загальна черга

27.05.2022

Т10122

Собода

Оксана

Володимирівна

                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

***, *****

м. Кропивницький

**** *******,***** **/48

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2022 р. № 

495

Загальна черга

27.05.2022

Т10123

Щеблова

Неллі

Анатоліївна

                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2022 р. № 

495

Першочергова черга                 27.05.2022

*****, * ****** **** * ***** ********** ****
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Т10124

Сладкомедова
Світлана
Іванівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
***** * ****** ************** *******

Т10125

Кононченко
Сергій
Миколайович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

********** ****, ****, ***** м. Кропивницький
**** ********,***** **/61

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10126

Губка
Микола
Васильович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

30.05.2022

Т10127

Василенко
Наталія
Геннадіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******
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Т10128

Терменжи
Олександр
Євгенович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
***** * ***** ************** ******

Т10129

Ханіна
Світлана
Василівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
***** * ***** ************** ******

Т10130

Мироненко
Наталія
Вікторівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

м. Кропивницький
**** ***********,***** 
**/39, *** *

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
***** * ****** ************** *******

Т10131

Ярова
Тетяна
Вікторівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10132

Хорощенко
Алла
Петрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10133

Чичков
Ігор
Євгенович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 30.05.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10134

Погорілов
Віталій
Іванович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

****** ****, *******, ***** смт Нове
**** ******,***** *

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

30.05.2022

Т10135

Байда
Олена
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 31.05.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10136

Шевчук
Сергій
Сергійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 31.05.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10137

Харченко
Алла
Петрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 31.05.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10138

Ляшенко
Наталя
Федорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 31.05.2022
***** * ****** ************** *******

Т10139

Навоєнко
Надія
Вікторівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

******* м. Кропивницький
**** ********** 
******,***** **/18, *** ***

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

31.05.2022
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Т10140

Бринь
Володимир
Анатолійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

31.05.2022

Т10141

Рацук
Марія
Євгенівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 31.05.2022
***** * ***** ************** ******

Т10142

Гребенюк
Наталія
Федорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

м. Кропивницький
**** ****** *****,***** */22

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 31.05.2022
***** * ***** ************** ******

Т10143

Трубчанін
Ганна
Ігорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 01.06.2022
***** * ***** ************** ******
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Т10144

Посунько
Галина
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

01.06.2022

Т10145

Морозов
Леонід
Іванович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 01.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10146

Трехлєб
Віта
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 01.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10147

Когут
Валерія
Григорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 01.06.2022
***** * ***** ************** ******
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Т10148

Пивоваров
Сергій
Максимович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає 1 особа
Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

02.06.2022

Т10149

Чернишов
Микита
Вікторович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

******** смт Нове
**** **********,***** **-*

Проживає в місті з 2022 р.

Загальна черга

02.06.2022

Т10150

Шевченко
Анастасія
Сергіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р. Першочергова черга                 02.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10151

Устименко
Лідія
Федорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 02.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10152

Кружилов
Геннадій
Володимирович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 03.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10153

Рєпкіна
Ніна
Іванівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 03.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10154

Надточий
Тетяна
Іванівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р. Першочергова черга                 03.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10155

Кузнецова
Наталія
Іванівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 06.06.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10156

Мохницька
Людмила
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

06.06.2022

Т10157

Чепак
Алла
Сергіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 06.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10158

Червонна
Світлана
Сергіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 06.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10159

Мийнова
Валентина
Михайлівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 06.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10160

Єщенко
Марина
Георгіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

06.06.2022

Т10161

Коргун 
Валентина
Олексіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 06.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10162

Муравка
Людмила
Анатоліївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 06.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10163

Щербакова
Валентина
Петрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 06.06.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******

Т10164

Петріщева
Світлана
Георгіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

06.06.2022

Т10165

Шишкіна
Вікторія
Юріївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 07.06.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******
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Т10166

Кудрявцева
Людмила
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 07.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10167

Шаманська
Тетяна
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 07.06.2022
*****, * ****** **** * ******* *****

Т10168

Отоса
Ірина
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 07.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10169

Борівська
Олена
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 08.06.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10170

Стельникович
Ніна
Савівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 08.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10171

Данько
Ольга
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 08.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10172

Малишева
Ольга
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 08.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10173

Мірошничено
Валентина
Андріївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 09.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10174

Трубаков 
В"ячеслав 
Вікторович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 09.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10175

Кошева
Юлія
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

смт Нове
**** **********,***** *, ***
*

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 09.06.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******

Т10176

Нечитаєва
Валентина
Федорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 09.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10177

Матюніна
Марина
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 09.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************
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Т10178

Пацева
Олена
Прокопівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

***** ****, ***, ***** смт Нове
**** **********,***** **, 
*** *

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

10.06.2022

Т10179

Гиренко
Людмила
Федорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

******* смт Нове
**** **********,***** *

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10180

Бистрицька
Любов
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

******* смт Нове
**** **********,***** **-*

Проживає в місті з 2022 р.

Загальна черга

10.06.2022

Т10181

Підько
Геннадій
Леонтійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10182

Макарець
Агнеса
Костянтинівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Загальна черга

10.06.2022

Т10183

Кас"янов
Юрій
Михайлович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10184

Колива
Інга
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10185

Сайян
Бажена
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
***** * ***** ************** ******
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Т10186

Козлова
Анна
Василівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10187

Кружилов
Владислав
Геннадійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10188

Шевцова
Антоніна
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10189

Лопатенко
Сергій
Вячеславович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 10.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10190

Краснощок
Сергій
Олександрович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Загальна черга

13.06.2022

Т10191

Баєв
Григорій
Миколайович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 13.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10192

Ткачук
Людмила
Дмитрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р. Першочергова черга                 13.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10193

Гінкул
Ігор
Валерійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 13.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10194

Герасимов
Леонід
Георгійович
                                                       
    **** рік

Членів сім'ї: 2

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29 
квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                                  
13.06.2022
************************************
**********

Начальник відділу обліку житла                                                                                                   Валерій ПІЛЬКІН
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