
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "09" липня 2019  року                                                                                 №400

Про надання квартир

 Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтями  42,  43  Житлового  кодексу  Української  РСР,  Правилами  обліку
громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов,  і  надання  їм  жилих
приміщень  в  Українській  РСР,  затвердженими  постановою  Ради  Міністрів
УРСР  і  Укрпрофради  від  11  грудня  1984  року  №  470,  Положенням  про
порядок  надання  службових  жилих  приміщень  і  користування  ними  в
Українській  РСР,  затвердженим  постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від
04  лютого  1988  року  № 37,  рішенням  Виконавчого  комітету  Міської  ради
міста Кропивницького від 14 травня 2019 року № 290 "Про розподіл квартир",
враховуючи  пропозиції  громадської  комісії  з  житлових питань,  Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:
          

1. Дати квартири  громадянам міста згідно з додатком на 11 арк.

2. Відділу  ведення  обліку  житла  Міської  ради міста Кропивницького
видати ордери згідно з пунктом 1 даного рішення.

3.  Громадянам  Беспалій  О.І.,  Бричці  В.С.,  Правосудовій  В.М.,
Москаленку А.Г., Беззадіній Р.І. надати ордери за умови передачі  житла, яке
перебуває у їх приватній власності, до комунальної власності територіальної
громади міста Кропивницького. 

4.  Зняти  з  квартирного  обліку  громадян,  які  отримали  квартири,  як
таких, що поліпшили житлові умови.

Міський голова                                                                            А.РАЙКОВИЧ

Ірина Паламарчук 24 85 11



                                                                                                                                     Додаток 
                                                                                                                                     до рішення Виконавчого комітету
                                                                                                                                     Міської ради міста Кропивницького
                                                                                                                                     від “09”  липня  2019 року № 400

СПИСОК 
громадян для надання квартир

  
  №
 з/п

Прізвище,
ім’я, 

по батькові

Місце роботи,
посада

З якого часу
перебуває на
квартирному

обліку

Склад сім’ї
(поіменно),

родинні
відносини

Адреса місця
проживання, кількість

кімнат, кв.м  і
характеристика

займаної жилої площі

Жила площа, яка надається
Підстави  для

надання
квартири

Адреса №
по-
вер-
ху

№ 
квар-
тири

Кіль-
кість
кім-
нат

Жила
площа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Коваленко
Зоя Тихонівна

*********** 12.03.1979 р.,
загальна черга 
№ 1

Донька 
**************

м. Кропивницький, 
вул.********** 
*************, **, 
приватний, не 
впорядкований буди-
нок,
1-кімн., ж/п 14,1 кв.м, 
мешкає 1 особа 

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

3 ** 1 16,5

2 Якимов
Костянтин
Володимирович

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

06.12.1979 р.,
загальна черга 
№ 2

Дружина 
*************,
донька
*************

м. Кропивницький,
вул.******* 
***********,6, **, 
частина  не 
впорядкованого 
будинку, 1-кімн., ж/п 
12,0 кв.м,            
мешкає 3 особи

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

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

5 ** 2 29,0



3 Ткаченко
Людмила
Михайлівна

************ 11.02.1980 р.,
загальна черга 
№ 3

Донька
*************
чоловік доньки
**************
онук
************
онука
************
онук 
************

м. Кропивницький,
пров.************,
1/2 частина приватного 
не впорядкованого 
будинку, 2-кімн., 
ж/п 27,76 кв.м, 
мешкає 6 осіб

додається до існуючої 
приватної власності

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

8 **  2 31,6

4 Кошман 
Надія
Леонідівна

************ 03.11.1980 р.,
загальна черга №5,
№ 4 не 
впорядковані 
документи 

Одна м. Кропивницький,
вул. *********** 
******************, 
відомчий гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

2 ** 1 17,6  

5 Корякіна
Неллі
Михайлівна

************** 17.12.1980 р.,
загальна черга № 6

Одна м. Кропивницький,
пров.***************,
**********, окрема 
частково впорядкована 
квартира,  1-кімн., 
ж/п 14,4 кв.м, 
мешкає 2 особи

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

8 ** 1 18,1

6 Семенчук
Лідія
Миколаївна

************* 25.12.1980 р.
загальна черга № 7

Син
****************
невістка
****************
онук
***************
онук
**************

м. Кропивницький,
вул. **************, 
**********, 2-кімн.,
ж/п 29,6 кв.м, 
мешкає 6 осіб,
гуртожиток,
додається до існуючої 
приватної власності

м. Кропивницький,
вул. Генерала 
Жадова,24, корп.1

1 ** 2 32,4



7 Остапенко
Володимир
Геннадійович

************ 07.05.1981 р.
загальна черга №9,
№ 8 потребує 
надання 
однокімнатної 
квартири

Дружина
**************
син
*************
невістка
**************,
онука
*************
донька
************
онука
************
онук
************

м. Кропивницький, 
вул.**************, 
***********, окрема 
квартира,
2-кімн.
 ж/п 23, 7 кв.м, 
мешкає  8 осіб,
додається до існуючої 
приватної власності 

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

7 ** 3 51,2

8 Беспала
Олена
Іванівна

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

16.07.1981 р.
загальна черга 
№11, 
№ 10 не 
впорядковані 
документи 

Син
*************
невістка
*************
онук
**************

м. Кропивницький,
вул. **************, 
***********, 2-кімн., 
ж/п 16,93 кв.м,
мешкає 4 особи,
гуртожиток

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

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

6 ** 2 34,6

9 Гончик
Лариса
Йосипівна

************* 19.02.1986 р.
першочергова 
черга № 2, 
пенсіонерка, 
(вчитель 
загальноосвітньої 
школи),
№ 1 не 
впорядковані 
документи

Син
*************
онук
************
онука
************
онук
************

м. Кропивницький, 
пров.***************
*************, *,  
частина приватного 
частково 
впорядкованого 
будинку,
3 кімн., ж/п 38,5 кв.м, 
мешкає  9 осіб,
додається до існуючої 
приватної власності

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

2 ** 2 31,6



10 Бричка
Володимир
Сергійович

************** 10.08.1987 р.
першочергова 
черга  № 5, 
проживання у 
ветхому будинку, 
що не підлягає 
капітальному 
ремонту, № 3 не 
впорядковані 
документи, № 4 
отримує  квартиру 
у загальній черзі

Дружина
**************

м. Кропивницький, 
вул.***************,
****, не впорядкована
квартира,
1-кімнатна,
ж/п 17,0 кв.м, мешкає  
2 особи

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

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

4 ** 1 18,0

11 Савюк
Катерина
Володимирівна

************ 19.11.1987 р.
першочергова 
черга № 7, за 
висновком ЛКК,
№ 6 відмовляється 
від надання 
квартири в 
новозбудованому 
будинку

Син
**************
донька
*************
онук
**************
онука
*************
онука
*************
онука
************
онук
************
онука
************

м. Кропивницький, 
вул.**************, 
приватний будинок, не 
впорядкований,
1-кімнатна,
ж/п 14,4 кв.м, 
мешкає  9 осіб,  
додається до існуючої 
приватної власності

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

6 ** 3 51,2

12 Хроліков
Сергій
Олексійович

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

10.04.1991 р.
першочергова 
черга № 25, 
проживання у 
ветхому будинку,
що не підлягає 
капітальному 
ремонту,
№ 8-24 не 
впорядковані 
документи

Один м. Кропивницький, 
вул.***************, 
****, окрема квартира,
2-кімн.
ж/п 25,0 кв.м, 
мешкає  4 особи

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

9 ** 1 18,1



13 Дзюба
Наталія
Анатоліївна

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

17.07.1991 р.
першочергова 
черга  № 27, сім'я 
при народженні 
близнюків,              
№ 26 не 
впорядковані 
документи

Син
************
донька
************
онук
*************

м. Кропивницький,
вул.**************, 
не впорядкована 
квартира, 1-кімн.
 ж/п 15,8 кв.м,
 мешкає  5 осіб

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

2 ** 2 33,5

14 Правосудова
Валентина
Миколаївна

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

12.07.1993 р.
першочергова 
черга № 55, 
проживання у 
ветхому будинку, 
що не підлягає 
капітальному 
ремонту,
№ 28-54 не 
впорядковані 
документи

Донька
**************
онука
**************
онука
**************
онук
**************
онук
**************

м. Кропивницький,
пров.*************, 
************, частина 
приватного будинку, 
не впорядкований, 
відноситься до числа 
ветхих,
3-кімн.
ж/п 37,0 кв.м, 
мешкає  6 осіб

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

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

6 ** 3 51,2

15 Сулима
Ніна
Василівна

************ 22.12.1993 р.
першочергова 
черга № 62 за 
висновком ЛКК,
№ 56-61 не 
впорядковані 
документи

Син
**************

м. Кропивницький,
вул. *******
****************,
відомчий гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

1 ** 2 33,5



16 Євтушенко
Анатолій
Анатолійович

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

13.02.1991 р.
першочергова 
черга, військово-
службовець запасу 
№ 1

Один м. Кропивницький,
вул.***************, 
**************,
договір наймання

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

2 ** 1 16,4

17 Оріщенко
Володимир
Сергійович

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

03.11.1993 р.
першочергова, 
військовослужбо-
вець запасу № 10,
№ 6 не 
впорядковані 
документи
№ 2-5, 7-9 
потребують 
однокімнатної 
квартири

Син
**************
донька
**************
донька
*************
онука
**************

м. Кропивницький,
вул.***************, 
приватний будинок,
2 кімн., ж.пл. 28,6 кв.м,
мешкає 6 осіб,
додається до існуючої 
приватної власності

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

1 ** 2 28,3

18 Марченко
Геннадій
Миколайович

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

01.07.1997 р.
позачергова черга, 
у списках 
постраждалих 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 
1 категорії -  № 2, 
№ 1 потребує 
однокімнатної 
квартири

Дружина
*************
донька 
*************
чоловік доньки
**************
онука
*************
онук
*************

м. Кропивницький,
вул.**************, 
1/2 частина частково 
упорядкованого 
приватного будинку,
2 кімн., ж.пл. 26,6 кв.м,
мешкає 6 осіб,
додається до існуючої 
приватної власності

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

1 ** 3 48,6



19 Гергель
Сергій
Борисович

************ 05.02.1992 р.
позачергова черга 
№ 1, учасник 
ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС
2 категорії 

Син 
**************

м. Кропивницький,
вул.*************, 
****, упорядкована 
квартира, 3-кімн.,
ж/п 38,05 кв.м,
мешкає  10 осіб

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

7 ** 1 17,3

20 Москаленко
Анатолій
Георгійович

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

02.11.1992 р.
позачергова черга 
№ 5, учасник 
ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС 
2 категорії,
№ 2-4 потребують 
однокімнатної 
квартири

Дружина
**************
син
*************
невістка
**************
онук
**************
онук
**************

м. Кропивницький,
вул.*************, 
************, окрема 
квартира,
1-кімн.
ж/п 18,4 кв.м,
мешкає  3 особи,
додається до існуючої 
приватної власності

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

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

4 ** 2 31,7

 21 Беззадіна
Раїса
Іванівна

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

18.01.2006 р.
позачергова черга, 
сім'я загиблого 
воїна № 3, 
№ 1,2 потребують 
однокімнатної 
квартири

Син 
************ 

м. Кропивницький,
вул. *********** 
*************, 
кімн.322,
гуртожиток

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

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

2 ** 2 28,2



22 Колесник 
Дарина
Сергіївна

************ 11.04.2019 р. 
№ 1 позачергова 
черга,
перебувала на 
квартирному 
обліку у складі 
сім’ї  за місцем 
роботи померлої 
матері
Стороженко І.М.    
з 30.09.2003 р.

Одна м. Кропивницький,
вул. ************ 
**************, 
кімн.28,29,
гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

5 ** 1 17,4

23 Колесник 
Ірина Вікторівна

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

01.01.2005 р.
№ 2 загальна 
черга, № 1 
потребує надання 
однокімнатної 
квартири,
перебуває  на 
квартирному 
обліку за місцем 
роботи

Син 
*************

м. Кропивницький,
просп.**************,
***********,
частково впорядкована 
квартира, 1-кімн., 
ж/пл.17,5 кв.м,
мешкає 2 особи
гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

5 **

 

2 34,8

24 Плескач
Любов
Павлівна

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

17.10.1989 р.
№ 4 загальна 
черга, № 1 не не 
впорядковані 
документи, № 2 
потребує надання 
трикімнатної 
квартири, № 3
надається 
двокімнатна 
квартира, 
перебуває  на 
квартирному 
обліку за місцем 
роботи

Син 
**************

м. Кропивницький,
вул. **************, 
**********, окрема 
квартира, 1-кімн.
ж/п  16,5 кв.м, 
мешкає  4 особи

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

3 ** 2 28,2



25 Андреєва
 Анна 
Олександрівна

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

Не перебуває Чоловік 
**************

м.Кропивницький,
вул.***************,
****,
відомчий гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

службова

7 ** 2 31,6

26 Швальова
Ольга Юріївна

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

Не перебуває Чоловік 
*************

м. Кропивницький,
вул. **************, 
*******,
відомчий гуртожиток

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

службова

9 ** 2 31,6

27 Токаренко
Максим
Валерійович

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

Не перебуває Дружина
*************
син
*************

м.Привілля,
м.Лисичанськ,
вул.*************

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

службова

9 ** 2 34,6



28 Ларіонова 
Олена
Сергіївна

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

Не перебуває Чоловік
*************
син
*************

Дніпропетровська обл.,
Василівський р-н,
***********
************

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

службова

8 ** 2 34,8

29 Аллабергенова
Альона 
Бахадирівна

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

Не перебуває Донька
**************

Харківська обл.,
Великобурлуцький р-н,
**************** 
***********

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

службова

7 ** 2 28,8



30 Маковій
Костянтин
Миколайович

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

Не перебуває Дружина
**************

Вінницька обл.,
Ямпільський р-н,
************
**************

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

службова

6 ** 2 31,6

31 Ковальов
Андрій 
Васильович

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

Не перебуває Дружина
**************
син
*************
донька
*************

Вінницька обл.,
Ямпільський р-н,
******************,
*************

Вул. Генерала 
Жадова, 24, корп.1

службова

7 ** 2 34,6

Начальник відділу ведення обліку житла                                                                                          В.ПІЛЬКІН
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