УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 17.11.2011 № 520
м. Красноармійськ

Про житлові питання, зміну
договорів найму жилого
приміщення та пропозиції
громадської житлової комісії
від 07.10.2011

Розглянувши заяви громадян і організацій міста з житлових питань, заяви про зміну
договорів найму жилих приміщень і переоформлення особистого рахунку на іншого члена
сім’ї, додані до них матеріали, враховуючи пропозиції громадської житлової комісії
від 07.10.2011, керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зарахувати на квартирний облік Биканову Ганну Володимирівну, зареєстровану в
місті Красноармійську, вул. Красіна, буд.25, житлова площа 71,5 м2, склад сім’ї - чотири
особи (вона, чоловік і дві неповнолітні доньки), всього на житловій площі мешкає 8 осіб, у
загальну чергу, яка потребує поліпшення житлових умов. Записати до книги обліку осіб, які
перебувають у черзі на отримання житлових приміщень за № 2300.
Підстава: особиста заява Биканової Г.В., пункти 13, 15, 18 Правил обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській
РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР і Української
республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470, постанова Кабінету Міністрів
України і Федерації незалежних профспілок № 69 від 25.03.1991 – мешкання різної статі
осіб, обоє старші віком 9 років.
2. Зняти з квартирного обліку Макаренко Катерину Терентіївну і виключити її зі
списку на першочергове отримання житлової площі, яка перебувала в загальній черзі з
17.02.1986 і у пільговому списку, як інвалід ІІ групи загального захворювання при виконкомі
міської ради за місцем мешкання (облікова справа № 859), склад сім’ї - одна особа, у зв’язку
зі смертю 13.04.2004.

2

Підстава: довідка паспортно-реєстраційного бюро КП «Красноармійський центр
єдиного замовника» про зняття з реєстрації Макаренко К.Т. 21.05.2004, пункти 25, 27, 28
Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.
3. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку на позачергове отримання
житлової площі Голубенко Наталію Миколаївну (мати Кожанова В.А. - вдова померлого
інваліда ВВВ 1 групи) і члена її сім’ї – чоловіка, які перебували у черзі на отримання
житлової площі при виконкомі міської ради за місцем мешкання в загальній черзі
з 11.06.1984 і у пільговому списку з 16.12.1998 (облікова справа № 454), у зв’язку зі смертю
її матері Кожанової Валентини Андріївни 01.08.2005 і поліпшенням житлових умов. Мешкає
разом з чоловіком у двокімнатній упорядкованій квартирі, за адресою: м. Красноармійськ,
м-н Південний, буд.18, кв.52, житлова площа 25,9 м2.
Підстава: довідка паспортно-реєстраційного бюро КП «Красноармійський центр
єдиного замовника» про зняття з реєстрації Кожанової В.А. 16.11.2010, пункт 25, підпункт 1
пункту 26, пункти 27, 28 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради
Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок
від 11.12.84 № 470.
4. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку на першочергове
отримання житлової площі Соболь Ларису Георгіївну (багатодітна сім’я) і членів її сім’ї,
які перебували у черзі на отримання житлової площі при виконкомі міської ради за місцем
мешкання з 1995 року (облікова справа № 1981), зі складом сім’ї - чотири
особи (вона, донька і двоє синів), у зв’язку з поліпшенням житлових умов. Мешкає з двома
дітьми у двокімнатній упорядкованій квартирі, житлова площа 29,4 м2, за адресою:
м. Красноармійськ, проспект Шахтобудівельників, буд.30, кв.36. Син Соболь Володимир
Анатолійович, 1977 року народження, знятий з реєстрації 23.01.2007 на вул. Луначарського,
буд.11 міста Красноармійська.
Підстава: довідка паспортно-реєстраційного бюро КП «Красноармійський центр
єдиного замовника» про зняття з реєстрації Соболя В.А. 23.01.2007, пункт 25, підпункт 1
пункту 26, пункти 27, 28 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради
Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок
від 11.12.84 № 470.
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5. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку на першочергове отримання
житлової площі Удода Володимира Миколайовича (учасник бойових дій в Югославії) і
членів його сім’ї, які перебували у черзі на отримання житлової площі при виконкомі міської
ради за місцем мешкання у загальній черзі і у пільговому списку на першочергове отримання
житлової площі з 21.09.2005 (облікова справа № 2187), зі складом сім’ї - три особи (він,
дружина, донька), у зв’язку з поліпшенням житлових умов. Мешкають у трикімнатній
упорядкованій

квартирі,

житлова площа 38,1м2,

за адресою:

м.

Красноармійськ,

м-н Шахтарський, буд.14, кв.21.
Підстава: довідка паспортно-реєстраційного бюро КП «Красноармійський центр
єдиного замовника» пункт 25, підпункт 1 пункту 26, пункти 27, 28 Правил обліку громадян,
які потребують

поліпшення житлових

умов

і надання

їм

жилих приміщень

в

Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР і Української
республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.
6. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку на першочергове отримання
житлової площі Усенко Лідію Іванівну (інвалід ІІ групи загального захворювання) і члена її
сім’ї сина Усенка Леоніда Анатолійовича, які перебували у черзі на отримання житлової
площі при виконкомі міської ради за місцем мешкання з 28.05.1993 (облікова справа №1862),
у зв’язку зі смертю заявника Усенко Лідії Іванівни 17.08.2005. Син Усенко Леонід
Анатолійович, 1960 року народження, зареєстрований один в упорядкованій однокімнатній
квартирі, житлова площа 13,6м2, за адресою: м. Красноармійськ, пров. Колосова,
буд.13, кв.11.
Підстава: довідка паспортно-реєстраційного бюро КП «Красноармійський центр
єдиного замовника» пункт 25, підпункт 1 пункту 26, пункти 27, 28 Правил обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській
РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР і Української
республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.
7. Зняти з квартирного обліку і виключити зі списку на першочергове отримання
житлової площі Челяха Юрія Вікторовича (пільга згідно Закону України «Про міліцію») і
членів його сім’ї, які перебували у черзі на отримання житлової площі при виконкомі міської
ради за місцем мешкання у загальній черзі з 21.12.1987 і у пільговому списку з 16.02.1994
(облікова справа № 1150) зі складом сім’ї - чотири особи (він, дружина, син, донька), у
зв’язку з поліпшенням житлових умов. Мешкає з дружиною і сином у двокімнатній
упорядкованій квартирі, житлова площа 29,37м2, за адресою: м. Красноармійськ,
м-н Лазурний, буд.63, кв.2. Донька Челях (Рязанцева) Наталія Юріївна, 1989 року
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народження,

знята

з

реєстрації

27.12.2007,

за

адресою:

м.

Красноармійськ,

м-н Шахтарський, буд.10, кв.1.
Підстава: довідка паспортно-реєстраційного бюро КП «Красноармійський центр
єдиного замовника» пункт 25, підпункт 1 пункту 26, пункти 27, 28 Правил обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській
РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР і Української
республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.
8. Змінити прізвище у списках черговиків, у загальній черзі і у пільговому списку на
першочергове отримання житлової площі (син інвалід з дитинства) члену сім’ї Овчаренко
Наталії Владиславівні (облікова справа № 2158) сину з Овчаренка Олександра
Олександровича на Барикіна Олександра Олександровича, 13.04.1992 року народження, на
підставі копії свідоцтва про зміну імені (серія 1-НО № 006994 від 08.04.2009).
9. Виключити зі складу сім’ї Савіної Світлани Миколаївни (облікова справа № 492),
яка перебуває на квартирному обліку при виконкомі міської ради у загальній черзі
з 26.12.1980 і у пільговому списку на першочергове отримання житлової площі з 16.11.1988,
як одинока мати, зі складом сім’ї - три особи (вона і дві доньки) доньку Герр (Остренко)
Альону Олексіївну, 1972 року народження, як таку, яка зі своєю сім’єю мешкає окремо від
матері, у зв’язку зі вступом у шлюб з Остренко Олександром Олександровичем, за адресою:
м. Красноармійськ, м-н Лазурний, буд.35, кв.10, двокімнатна упорядкована квартира,
житлова площа 26,20 м2. Вважати склад сім’ї Савіної Світлани Миколаївни - дві особи (вона
і донька Пірогова М.О.).
Підстава: особиста заява Савіної С.М., довідка паспортно-реєстраційного бюро
КП «Красноармійський центр єдиного замовника», пункт 25 Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР і Української республіканської
ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.
10. Виключити зі складу сім’ї Лигач Ольги Петрівни (облікова справа № 1986), яка
перебуває у загальній черзі і у пільговому списку на першочергове отримання житлової
площі при виконкомі міської ради з 07.06.1995 зі складом сім’ї - чотири особи (вона і три
доньки), як багатодітна мати, двох дорослих доньок: Лигач Марину Сергіївну, 1980 року
народження і Лигач Ірину Сергіївну, 1982 року народження, які зняті з реєстрації з житлової
площі матері і мешкають окремо від неї. Лигач Марина Сергіївна знята з реєстрації
04.02.2003 в межах міста на вул. Перемоги, буд.2; Лигач Ірина Сергіївна знята з реєстрації
09.03.2006 в інший населений пункт: м. Гатчина Ленінградської області.
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Право на перебування Лигач Ольги Петрівни у списку на першочергове отримання
житлової площі, за попередньою пільгою, як багатодітна мати, вважати, як втрачене.
Одночасно включити до складу сім’ї Лигач Ольги Петрівни онуку Лигач Лілію
Вікторівну, 2009 року народження і вважати склад сім’ї - три особи (вона, донька і
неповнолітня онука). Включити Лигач Ольгу Петрівну до списку на першочергове
отримання житлової площі з дати прийняття цього рішення, оскільки її член сім’ї: донька
Лигач Інна Сергіївна, 1987 року народження, одинока мати.
Підстава: особиста заява Лигач О.П., довідка паспортно-реєстраційного бюро КП
«Красноармійський центр єдиного замовника», пункт 25, підпункт 11 пункту 44 Правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень
в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.
11. Затвердити спільне рішення адміністрації і профспілкового комітету вагонного
депо Красноармійськ «Державне підприємство «Донецька залізниця» (витяг з протоколу №4
від 05.10.2011) щодо взяття на квартирний облік за місцем роботи Подрибеннікова Сергія
Геннадійовича у загальну чергу і з правом пільг на позачергове отримання житлової площі, у
зв’язку з призначенням його начальником вагонного депо Красноармійськ (наказ начальника
залізниці від 04.08.2011 № 3305/Нос) і переїздом з іншого населеного пункту: с. Каштанове
Донецької області, склад сім’ї - чотири особи (він, дружина і дві неповнолітні доньки).
Підстава: пункти 21, 55 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, які затверджені
постановою ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради
професійних спілок від 11.12.84 № 470.
12. Затвердити наказ № 411 від 30.09.2011 та представлений список Донецького
центру механізації колійних робіт на повторне заселення однокімнатної упорядкованої
службової квартири № 27 у буд. № 2-Б по вул. Авангардна міста Красноармійська, яка
надана молодому фахівцю інженеру-технологу виробничо-технічного відділу Донецького
центру механізації колійних робіт Кривошея Олегу Ігоровичу, склад сім’ї - одна особа, зі
зняттям з квартирного обліку.
Підстава: стаття 121 житлового Кодексу України, пункти 8,16 «Положення про порядок
надання службових жилих приміщень і користування ними в Україні», затвердженого
постановою Ради міністрів України від 04.02.88 № 37 та постанови Державної адміністрації
залізничного транспорту України і Ради профспілки залізничників і транспортних
будівельників України від 28.04.1992 № ЦУ-348/3 «Про службові жилі приміщення».
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13. Змінити договір найму житлового приміщення на іншого члена сім’ї та
переоформити особистий рахунок на підставі статей 61, 63, 64, 103, 106 Житлового кодексу
України:
13.1.

з

Бабенко

Іраїди

Олександрівни,

основного

наймача

квартири,

на доньку Морозову Ольгу Борисівну, зареєстровану: м. Красноармійськ, м-н Шахтарський,
буд.27-б, кв.47, житлова площа 26,90 м2, склад сім’ї - дві особи (вона і донька), у зв’язку зі
смертю матері Бабенко Іраїди Олександрівни (копія свідоцтва про смерть серія 1-НО
№ 549927 від 05.07.2011) за взаємною згодою з донькою Морозовою Яною Василівною.
13.2.

з

Ніконорової

Галини

Миколаївни,

основного

наймача

квартири,

на чоловіка Ніконорова Володимира Миколайовича, зареєстрованого м. Красноармійськ,
вул. Ольшанського, буд.69, кв.13, житлова площа 17,0 м2, склад сім’ї – п’ять осіб (він,
донька, син і двоє неповнолітніх онуків), у зв’язку зі смертю дружини Ніконорової Галини
Миколаївни (копія свідоцтва про смерть серія 1-НО № 3776486 від 03.06.2009) за взаємною
згодою з донькою Земляченко Ганною Володимирівною і сином Ніконоровим Олександром
Володимировичем.
14. Надати звільнене ізольоване житлове приміщення в трикімнатній комунальній
квартири, а саме дві жилі кімнати 30,60 м2, за адресою: м. Красноармійськ, м-н Південний,
буд.1, кв.56, наймачу приватної житлової кімнати 14,60 м2, на підставі договору дарування
від 29.09.2011, Турко Юлії Геннадіївні, яка мешкає зі складом сім’ї - чотири особи (вона,
чоловік, батько, брат) і потребує поліпшення житлових умов, у зв’язку зі смертю і зі зняттям
з реєстрації Кощєєва Веніаміна Івановича, наймача двох державних жилих кімнат 30,60 м2,
які він займав у комунальній квартирі та оформити ордер на житлове приміщення 30,60 м2 за
вищевказаною адресою на Турко Юлію Геннадіївну за взаємною згодою членів сім’ї.
Підстава: особиста заява Турко Ю.Г., копія свідоцтва про смерть Кощєєва В.І.
(серія 1-НО № 549752 від 13.05.2011), стаття 54 житлового Кодексу України,
пункт 67 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм
жилих приміщень в Українській РСР, які затверджені постановою ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

