
  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "23" серпня 2022 року № 552

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
"23" серпня 2022 року № 552

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

Т10356

Михайловська
Тетяна
Володимирівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2014 р.

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

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

Т10357

Лівенцова
Катерина
Валентинівна
                              **** 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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Т10358

Яковлєва
Олександра
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                 09.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10359

Ващенко
Ольга
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                 09.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10360

Курило
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                 09.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10361

Шаталова
Катерина
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                 10.08.2022
***** * ***** ************** ******
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Т10362

Божко
Любов
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

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

Першочергова черга                 10.08.2022
***** * ***** ************** ******

Т10363

Нікітенко
Микола
Григорович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 10.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10364

Філіппова
Марина
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                           10.08.2022

Т10365

Рябінін
Віталій
Миколайович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Першочергова черга                 10.08.2022
*****, * ****** **** * *****, *** 
******** **************



4

1 2 3 4 5 6

Т10366

Мазелюк
Тетяна
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                 10.08.2022
***** * ***** ************** ******

Т10367

Баглай
Володимир
Степанович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 11.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10368

Буйна
Валентина
Василівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 11.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10369

Труняков
Сергій
Володимирович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 11.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10370

Какоткіна
Світлана
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 11.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10371

Татаріна
Тамара
Миколаївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

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

Першочергова черга                 11.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10372

Сутула
Катерина
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                 11.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10373

Панченко
Микола
Павлович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 12.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10374

Гладун
Володимир
Павлович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 12.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10375

Левіна
Тетяна
Олегівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 15.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10376

Кугаївська
Наталія
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                 15.08.2022
***** * ***** ************** ******

Т10377

Баласанова
Тетяна
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                           15.08.2022
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Т10378

Кисла
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                 15.08.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******

Т10379

Чистяков
Ігор
Віталійович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 15.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10380

Качкіна
Наталія
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                 15.08.2022
***** * ***** ************** ******

Т10381

Карацин
Артем
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                 15.08.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10382

Прокопчук
Галина
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                           15.08.2022

Т10383

Кіріченко
Анжела
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                 15.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10384

Юрина
Тетяна
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                 15.08.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******

Т10385

Гончарук
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                 16.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10386

Шевченко
Вікторія
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                 16.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10387

Шутко
Любов
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                           16.08.2022

Т10388

Стрегло
Лада
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                 16.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10389

Чернолоз
Олена
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                 16.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10390

Павловська
Ольга
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                 16.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10391

Діброва
Ірина
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                 16.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10392

Паслєд
Олександр
Петрович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Загальна черга                           16.08.2022

Т10393

Овчарова
Ольга
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                 16.08.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10394

Завітухіна
Лілія
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                 17.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10395

Цапун
Лариса
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                 17.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10396

Баглай
Юлія
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                 17.08.2022
***** * ***** ************** ******

Т10397

Багма
Олена
Леонтіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 17.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****
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Т10398

Непоп
Ольга
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                 17.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10399

Савченко
Оксана
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                 17.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10400

Рокитянська
Ірина
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                 18.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10401

Маркова
Алла
Олександрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

м. Кропивницький
**** ****** 
************,***** **/11, 
***** *, *** **

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 19.08.2022
***** * ****** * ****** ************** 
******
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Т10402

Чепак
Петро
Григорович
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 19.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10403

Акімова
Ганна
Єгорівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 19.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10404

Посохова
Любов
Дмитрівна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2022 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 19.08.2022
*****, * ****** **** * ***** ********** 
****

Т10405

Андрієвська
Анастасія
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                 19.08.2022
***** * ****** ************** *******
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Т10406

Панова
Катерина
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                 19.08.2022
***** * ****** ************** *******

Т10407

Березніченко
Любов
Сергіївна
                              **** рік

Членів сім'ї: *

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

Проживає в місті з 2002 р.

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29 квітня 2022 р. № 495

Першочергова черга                 22.08.2022
***** * ****** ************** *******

Начальник відділу обліку житла                                                                                                       Валерій ПІЛЬКІН
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