
                                                                                         

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

22 січня 2018року                                                                                     № 2 

 

Про перереєстрацію  списків громадян,  

які перебувають на  квартирному 

обліку при виконавчому комітеті  

Гребінківської міської ради 

 

Керуючись пунктом 25 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 

РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР  і 

Української республіканської ради професійних спілок  від 11 грудня 1984 р. 

N 470, статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

взявши до уваги рекомендації громадської комісії з житлових питань                     

( протокол від 05.01.2018р. № 1 ) ,  виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити списки  громадян, які перебувають на квартирному  

обліку при виконавчому комітету Гребінківської міської ради  на поліпшення 

житлових умов, станом на 01 січня 2018 року. 

- в загальній черзі  

                                                  ( додаток № 1) 

 

- в списку на першочергове одержання житла 

      ( додаток № 2) 

 

- в списку на позачергове одержання житла 

      ( додаток № 3) 

 2. Згідно поданої заяви Трубаєва О.В. внести  зміни  в  облікову  справу   

Трубаєва Олексія Вікторовича, включивши  до  складу сім'ї дочку, Трубаєву 

Євгенію Олексіївну,  року народження  (свідоцтво  про народження…..) та  

вважати  склад  сім'ї – 4 особи:  

Трубаєв Олексій Вікторович- заявник,  року народження;  
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Трубаєва Тетяна Миколаївна-дружина, року народження; 

Трубаєва Євгенія Олексіївна- дочка,  року народження; 

Трубаєва Соломія Олексіївна- дочка, року народження. 

   

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Зінченка В.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                        В.І. Колісніченко 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


                                                             Додаток 1 

                                                           до рішення виконкому від 22.01.2018 р. №2 

Список  

осіб, які перебувають на квартирному обліку на одержання жилих приміщень 

на загальних підставах 
№п/п 

 

 

 

Прізвище, ім'я по батькові Підстава для 

включення до 

списку 

Дата і номер 

рішення 

Склад 

сім'ї 

1 2 3 4 5 

1. Шарпило Павло 

Юхимович 

забезпечення 

жилою площею 

нижче за 

встановлені норми 

31.10.1984 р. ріш.  

№ 317 

3 

2. Ринденко Ольга Василівна забезпечення 

жилою площею 

нижче за 

встановлені норми 

30.03.1989 р. 

рішення  № 315 

2 

3. Кулікова Галина 

Йосипівна 

проживання у 

приміщенні, що не 

відповідає 

встановленим 

санітарним і 

технічним  вимогам 

рішення   № 354 

від 17.06.2009 р. 

поновлення в 

черзі з 06.03.1990 

р.   

 № 182 

2 

4.  Лисак Надія Миколаївна проживання у 

приміщенні, що не 

відповідає 

встановленим 

санітарним і 

технічним  вимогам 

рішення  № 425 

від 26.06.1990р. 

2 

5. Чайка Юлія Сергіївна забезпечення 

жилою площею 

нижче за 

встановлені норми 

12.04.1993 р.  

рішення № 369 

2 

6. Томіна Євгенія Валеріївна -«- 28.07.2004 р.      № 

528 

2 

7. Рохманійко Тетяна 

Миколаївна 

забезпечення 

жилою площею 

нижче за 

встановлені норми 

27.03.2014 р.        

рішення  № 61 

2 

8. Литвиненко Валентин 

Валентинович 

забезпечення жилою 

площею нижче за 

встановлені норми 

28.03.2016р.рішен

ня № 64 

2 

9. Чайка Світлана 

Анатоліївна 

забезпечення жилою 

площею  нижче  за 

встановлені норми 

07.07.2016 р. 

рішення № 135 

4 
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                                                             Додаток 2 

                                                 до рішення виконкому від 22.01.2018 р. №2 

 

 

Список  

осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень 

 
№п/п Прізвище, ім'я по батькові Підстава для 

включення до 

списку 

Дата і номер 

рішення  

Склад 

сім'ї 

1 2 3 4 5 

1. Туник Ніна Григорівна Особи, які 

проживають  у 

ветхих будинках, 

що не підлягають 

капітальному 

ремонту 

31.07.1989 р. 

рішення     № 595 

1 

2. Рябокінь Олексій 

Миколайович 

Співробітники 

міліції 

10.07.1992 р. 

рішення        № 348 

5 

3. Бунько Микола 

Васильович 

Прапорщики 

Збройних Сил 

СРСР звільнені з 

військової 

служби за 

скороченням 

штатів 

18.11.1993 р. 

рішення       № 810 

4 

4. Плис Михайло Іванович Громадяни, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи, 

віднесені до 2-ої 

категорії 

18.11.1993 р. 

рішення       № 810 

1 

5. Гордієнко Вадим 

Васильович 

Учасник бойових 

дій на території 

інших держав 

28.05.1997 р. 

рішення   

№ 432 

3 

6. Сердюк Петро Борисович Учасник бойових 

дій на території 

інших держав 

10.05.1998 р. 

рішення    

№ 89 

1 

7. Тютюнник Ірина 

Борисівна 

Багатодітні сім'ї   

( які мають у 

своєму складі 

трьох і більше 

дітей) 

31.01.2002 р. 

рішення  

№ 98 

4 

8. Стешенко Віра 

Лаврентіївна 

Інвалід праці І 

групи 

20.06.2002 р. 

рішення  

№ 642 

1 

9. 

 

 

 

Інюточкін Володимир 

Геннадійович 

 

 

Багатодітні сім'ї   

( які мають у 

своєму складі 

трьох і більше 

31.03.2006 р. 

рішення  

№ 227 

 

11 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 

 

 

 

 

 

дітей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Калинич Наталія 

Дмитрівна 

Багатодітні сім'ї   

( які мають у 

своєму складі 

трьох і більше 

дітей) 

21.03.2008 р. 

рішення  

№ 160 

 

8 

11. 

 

 

Тіль Марія Миколаївна Учасник бойових 

дій на території 

інших держав 

21.05.2009 р. 

рішення  

№ 294 

1 

12. Трубаєв Олексій 

Вікторович 

Учасник бойових 

дій 

28.03.2016р. 

рішення № 63 

3 

13. 

 

 

 

Ковтун Наталія Вікторівна 

 

 

 

Багатодітні сім'ї  

( які мають у 

своєму складі 

трьох і більше 

дітей) 

 

28.03.2016р. 

рішення № 65 

 

 

 

7 

 

 

 

14. Гаїч Оксана Олександрівна Багатодітні сім'ї  

( які мають у 

своєму складі 

трьох і більше 

дітей) 

17.05.2016р. 

рішення № 98 

4 

15. Калініченко Микола 

Григорович 

Багатодітні сім'ї 

(які мають у 

своєму складі 

трьох і більше 

дітей) 

22.12.2016 р. 

рішення № 255 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Додаток 3 
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                                                           до рішення виконкому від 22.01.2018 р. №2 

 

Список  

осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень 

 
№п/п Прізвище, ім'я по батькові Підстава для 

включення до списку 

Дата і номер 

рішення  

Склад сім'ї 

1 2 3 4 5 

1. Греков Андрій Миколайович Дитини – сирота після 

завершення терміну 

перебування у 

закладах для дітей- 

сиріт, а також 

відсутності житла 

09.02.2011 р. 

рішення  

№  38 

1 

2. Жила Максим Васильович Дитина позбавлена 

батьківського 

піклування після 

завершення терміну 

перебування в 

закладах для дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування та 

відсутності житла 

01.02.2012 р. 

рішення 

№ 65 

1 

3. Ткаченко Аліна Сергіївна Дитина позбавлена 

батьківського 

піклування ( пільга 

поза черговиків) 

13.08.2014 р. 

рішення 

№ 182 

 

1 

4. 

 

 

 

 

Талан Віталій Валерійович 

 

 

 

 

Дитина позбавлена 

батьківського 

піклування ( пільга 

поза черговиків) 

 

28.04.2016р. 

рішення №69 

1 

 

 

 

 

   5. 

 

 

 

Чернишевський Дмитро 

Олегович 

Дитина, позбавлена 

батьківського 

піклування 

28.11.2016р. 

рішення№229 

1 

 

6. Татіщева Яна Вікторівна Суддя 

Гребінківського 

районного суду 

26.04.2017 р. 4 

7.  Федорак Леся Миколаївна Голова 

Гребінківського 

районного суду 

26.04.2017 р. 2 
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