
  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "09" серпня 2022 року № 514

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
“09” серпня 2022 року № 514

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
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Т10332

Муспан
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                 26.07.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10333

Ушкварок
Майя
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                 26.07.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10334

Хараман
Вікторія
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                 27.07.2022
***** * ***** ************** ******

Т10335

Марченко
Галина
Тихонівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 29.07.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10336

Палажченко
Ганна
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                 29.07.2022
***** * ***** ************** ******

Т10337

Петрова
Альона
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                 01.08.2022
***** * ***** ************** ******
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Т10338

Савка
Юлія
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                 02.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10339

Панченко
Галина
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                 02.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10340

Шамовцева
Олена
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                 02.08.2022
***** * ***** ************** ******

Т10341

Курінна
Ганна
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                 03.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10342

Лєвтєрова
Юлія
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                 03.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10343

Муляр
Ольга
Осипівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 03.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10344

Шевченко
Олена
Леонідівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 03.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10345

Ревуцька
Раїса
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                 04.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10346

Барановський
Віктор
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                 04.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10347

Сас 
Юрій
Петрович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 04.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10348

Терпак
Ольга
Василівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Загальна черга                           04.08.2022

Т10349

Романова
Віолетта
Русланівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2002 р.

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

Загальна черга                           05.08.2022
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Т10350

Кирилова
Олена
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                 05.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10351

Ревуцька 
Людмила 
Віталіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 05.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10352

Мамчур
Наталя
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                 05.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10353

Хінич
Марина
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                 08.08.2022
*****, * ****** **** * ******* *****
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Т10354

Бакіна
Ганна
Борисівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 08.08.2022
***** * ***** ************** ******

Т10355

Тупікіна
Олена
Леонідівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Загальна черга                           08.08.2022

Начальник відділу обліку житла                                                                                                Валерій ПІЛЬКІН


	Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

