
  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "28" червня 2022 року                                                                    № 392

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
"28" червня 2022 року  № 392

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

Т10195

Золотарьова
Марія
Павлівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 14.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10196

Кошова
Яна
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                 14.06.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10197

Водолазська
Наталія
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                           14.06.2022

Т10198

Покидько 
Світлана
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                 14.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10199

Фесенко
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                 14.06.2022
*****, * ****** **** * ******* *****

Т10200

Почепецька
Тетяна
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                           14.06.2022
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Т10201

Артеменко
Інна
Ігорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

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

Першочергова черга                 14.06.2022
***** * ***** ************** ******

Т10202

Доженкова
Валентина 
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                           14.06.2022

Т10203

Коваленко
Віктор
Леонідович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

********* ****, *******, ***** м. Кропивницький
**** ***********,***** 
**/79, *** **

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 15.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10204

Романова
Валентина
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                 15.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****



4

1 2 3 4 5 6

Т10205

Коморна
Наталія
Петрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

м. Кропивницький
**** *******,***** **/9

Проживає в місті з 2022 р. Першочергова черга                 15.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10206

Дерменжиєва
Тетяна
Владленівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 15.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10207

Орлова
Світлана
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                 15.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10208

Якушев
Віктор
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                 15.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10209

Лелєш
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                 15.06.2022
***** * ***** ************** ******

Т10210

Кривюк
Олена
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                           15.06.2022

Т10211

Перевозчиков
Едуард
Олександрович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 15.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10212

Зюзіна
Марія
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                 16.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10213

Чибіньова
Любов
Прокопівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Першочергова черга                 16.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10214

Лаврушко
Олександр
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                 16.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10215

Мащенко
Анастасія
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                 16.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10216

Гордієнко
Ольга
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                 16.06.2022
***** * ***** ************** ******
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Т10217

Фоменко
Людмила
Іллівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 17.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10218

Риженко
Неля
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.
Першочергова черга                 17.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10219

Кожемякіна
Надія
Петрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.
Першочергова черга                 17.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10220

Шевченко
Олена
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                           17.06.2022



8

1 2 3 4 5 6

Т10221

Циганок
Надія
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                 17.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10222

Панасенко
Світлана
Митрофанівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 17.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10223

Боровик
Тетяна
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                 17.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10224

Жданова
Катерина
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                 17.06.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10225

Євтушенко
Ольга
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                           20.06.2022

Т10226

Романова
Юлія
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                 20.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10227

Євтушевська
Ярослава
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                 20.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10228

Орець
Людмила
Ігорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.
Першочергова черга                 20.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10229

Заболотна
Алевтина
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                           20.06.2022

Т10230

Нікітін
Володимир
Ілліч
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 20.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10231

Євко
Альона
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                 21.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10232

Панасенко
Валерія
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                 21.06.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10233

Соловей
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                 21.06.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******

Т10234

Кравцова
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                 21.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10235

Литвин
Оксана
Геннадієвна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.
Першочергова черга                 22.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10236

Горбань
Ганна
Валеріївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

******* ****, ***, ***** м. Кропивницький
**** ******,***** **/99

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 22.06.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10237

Мілютіна
Юлія
Андріївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.
Першочергова черга                 22.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10238

Кудова
Тетяна
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                 22.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10239

Овчаренко
Альбіна
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                 23.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10240

Ковальчук
Оксана
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                 23.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10241

Савкова
Світлана
Вікторівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Першочергова черга                 23.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10242

Богославська
Юлія
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Загальна черга                           23.06.2022

Т10243

Назарько
Наталя
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                 23.06.2022
***** * ***** ************** ******

Т10244

Міняйло
Олена
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                 23.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10245

Єрьоміна
Ольга
Костянтинівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 23.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10246

Сімон
Наталія
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

м. Кропивницький
**** ****** *******,***** 
**/17, *** ***

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 24.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10247

Луговська
Ольга
Степанівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 24.06.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************

Т10248

Хоменко
Владислав
Андрійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

******** м. Кропивницький
,***** *

Проживає в місті з 2022 р.

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

Загальна черга                           24.06.2022
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Т10249

Шевченко
Наталія
Вадимівна
                              **** 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                 24.06.2022
***** * ****** ************** *******

Т10250

Ковальов
Василь
Олександрович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 24.06.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Начальник відділу обліку житла                                                                                                           Валерій ПІЛЬКІН
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