
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08,
тел./факс (05322) 2-24-84, е-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua

РІШЕННЯ

     __06.12.2017___                                                                         №   __253__

        
     Про заселення та зміну

             статусу жилих приміщень 

  Розглянувши  пропозиції  громадської  комісії  з  житлових  питань  при
виконавчому  комітеті  Полтавської  міської  ради  щодо  заселення  жилих
приміщень  відповідно  до спільних постанов  адміністрацій  та  профспілкових
комітетів підприємств,  установ і  організацій міста,  пропозицій по заселенню
квартир з вивільненого житлового фонду міської ради, керуючись ст.30 та п.6
ст.59  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  виконавчий
комітет Полтавської міської ради

ВИРІШИВ:

            1. 1-кімнатну квартиру № 171 жилою площею 19,8 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської ради від 16.11.2017 № 236 передана для розподілу на квартирну чергу
Комунального  підприємства  Полтавської  обласної  ради  «Полтававодоканал»,
відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації та профспілкового
комітету  Комунального  підприємства  Полтавської  обласної  ради
«Полтававодоканал» надати Радченку Богдану Віталійовичу на склад сім’ї ***
особи,  із  зняттям з  квартирного обліку за  місцем праці  та при виконавчому
комітеті Полтавської міської ради (загальна черга). 
            2. 1-кімнатну квартиру № 95 жилою площею 16,6 кв.м у будинку № 4 на
бульв.Боровиковського  В.,  яка  рішенням  виконавчого  комітету  Полтавської
міської ради від 16.11.2017 № 236 передана для розподілу на квартирну чергу
виконавчого  комітету  Київської  районної  у  м.Полтаві  ради,  відповідно  до
протоколу  спільного  засідання  громадської  комісії  з  житлових  питань  при
виконавчому  комітеті  Київської  районної  у  м.Полтаві  ради  надати  Лифар
Валентині Аркадіївні на склад сім’ї *** особа, із зняттям з квартирного обліку
за місцем праці та при виконавчому комітеті Полтавської міської ради (список



інвалідів праці І та ІІ груп). 
            3. 2-кімнатну квартиру № 40 жилою площею 31,1 кв.м у будинку на
вул.Шевченка,  102,  яка  рішенням  виконавчого  комітету  Полтавської  міської
ради  від  16.11.2017  №  236  передана  для  розподілу  на  квартирну  чергу
Полтавського  обласного  комунального  виробничого  підприємства  теплового
господарства  «Полтаватеплоенерго»,  відповідно  до  протоколу  спільного
засідання  адміністрації  та  президії  профкому   Полтавського  обласного
комунального  виробничого  підприємства  теплового  господарства
«Полтаватеплоенерго» надати Бреславець Валентині Михайлівні на склад сім’ї
2 особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем праці.

  4. 1-кімнатну квартиру № 175 жилою площею 15,3 кв.м у будинку № 4 на
бульв.Боровиковського  В.  надати  Кадучці  Олені  Миколаївні  на  склад  сім’ї
***особа,  із  зняттям  з  квартирного  обліку  (список  вчителів  та  інших
педагогічних  працівників  загальноосвітніх  шкіл  і  професійно-технічних
навчальних  закладів),  відмінивши  п.11  рішення  виконавчого  комітету
Полтавської міської ради від 16.11.2017 № 237 «Про заселення та зміну статусу
жилих  приміщень»  та  п.11  додатку  до  цього  рішення  щодо  надання  цієї
квартири Кадучці Олені Миколаївні на склад сім’ї 2 особи.

 5. 1-кімнатну квартиру № 103 жилою площею 18,8 кв.м у будинку № 4 на
бульв.Боровиковського  В.,  яка  рішенням  виконавчого  комітету  Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, відповідно до
протоколу  конференції  трудового  колективу  Полтавського  національного
педагогічного  університету  імені  В.Г.Короленка  надати  Радьку  Петру
Григоровичу на склад сім’ї *** особа, який має право на отримання службового
житла відповідно до Переліку категорій працівників, яким може бути надано
службові  жилі  приміщення  (далі-Перелік),  затвердженого  постановою  Ради
Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року № 37. 

6. 1-кімнатну квартиру № 165 жилою площею 19,6 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, відповідно до
протоколу  конференції  трудового  колективу  Полтавського  національного
педагогічного  університету  імені  В.Г.Короленка  надати  Денисовець  Тамарі
Михайлівні  на  склад  сім’ї  ***  особа,  яка  відповідно  до  Переліку  категорій
працівників має право на отримання службового житла.

7. 1-кімнатну квартиру № 113 жилою площею 16,3 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Полтавського
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академічного  обласного  українського  музично-драматичного  театру  імені
М.В.Гоголя,  відповідно  до  протоколу  засідання  профспілкового  комітету
Полтавського  академічного  обласного  українського  музично-драматичного
театру імені М.В.Гоголя надати Герасименко Ірині Анатоліївні на склад сім’ї 2
особи,  яка  відповідно  до  Переліку  категорій  працівників  має  право  на
отримання службового житла.

8. 1-кімнатну квартиру № 115 жилою площею 18,7 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Полтавського міського
Будинку  культури,  відповідно  до  протоколу  засідання  трудового  колективу
Полтавського міського Будинку культури надати Ольховик Світлані Вікторівні
на склад сім’ї *** особа, яка відповідно до Переліку категорій працівників має
право на отримання службового житла.

9. 1-кімнатну квартиру № 133 жилою площею 15,3 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Комунального
підприємства  «Житлово-експлуатаційна  організація  №2» Полтавської  міської
ради,  відповідно до протоколу зборів адміністрації  та членів ради трудового
колективу  Комунального  підприємства  «Житлово-експлуатаційна  організація
№2» Полтавської міської ради надати Ландарю Олександру Миколайовичу на
склад сім’ї *** особа, який відповідно до Переліку категорій працівників має
право на отримання службового житла.

10. 1-кімнатну квартиру № 51 жилою площею 17,7 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Комунального
підприємства  «Житлово-експлуатаційна  організація  №2» Полтавської  міської
ради,  відповідно до протоколу зборів адміністрації  та членів ради трудового
колективу  Комунального  підприємства  «Житлово-експлуатаційна  організація
№2»  Полтавської  міської  ради  надати  Корольовій  Валентині  Миколаївні  на
склад сім’ї 2 особи, яка відповідно до Переліку категорій працівників має право
на отримання службового житла.

11. 2-кімнатну квартиру № 167 жилою площею 33,8 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Головного управління
Національної поліції в Полтавській області, відповідно до протоколу житлової
комісії  Головного  управління  Національної  поліції  в  Полтавській  області
надати Сулаєву Юрію Васильовичу на склад сім’ї *** особи, який відповідно
до  Закону  України  «Про  Національну  поліцію»  має  право  на  отримання
службового житла.
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12. 1-кімнатну квартиру № 101 жилою площею 16,2 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Головного управління
Національної поліції в Полтавській області, відповідно до протоколу житлової
комісії  Головного  управління  Національної  поліції  в  Полтавській  області
надати Лазьку Максиму Петровичу на склад сім’ї *** особи, який відповідно до
Закону  України  «Про  Національну  поліцію»  має  право  на  отримання
службового житла.

13. 2-кімнатну квартиру № 1 жилою площею 30,5 кв.м у будинку № 4 на
бульв.Боровиковського  В.,  яка  рішенням  виконавчого  комітету  Полтавської
міської ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Головного управління
Національної поліції в Полтавській області, відповідно до протоколу житлової
комісії  Головного  управління  Національної  поліції  в  Полтавській  області
надати  Пустомлину  Олегу  Григоровичу  на  склад  сім’ї  ***  особи,  який
відповідно  до  Закону  України  «Про  Національну  поліцію»  має  право  на
отримання службового житла.

14. 2-кімнатну квартиру № 58 жилою площею 30,6 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Головного управління
Національної поліції в Полтавській області, відповідно до протоколу житлової
комісії  Головного  управління  Національної  поліції  в  Полтавській  області
надати  Греку  Олександру  Васильовичу  на  склад  сім’ї  ***  особи,  який
відповідно  до  Закону  України  «Про  Національну  поліцію»  має  право  на
отримання службового житла.

15. 3-кімнатну квартиру № 166 жилою площею 45,7 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Октябрського
районного  суду  м.Полтави,  відповідно  до  наказу  голови  Октябрського
районного суду м.Полтави надати Чувановій Аллі Михайлівні на склад сім’ї
*** особи, яка відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
має право на отримання службового житла.

16. 1-кімнатну квартиру № 164 жилою площею 17,3 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Октябрського
районного  суду  м.Полтави,  відповідно  до  наказу  голови  Октябрського
районного суду м.Полтави надати Кулешовій Ларисі Віталіївні на склад сім’ї
***особи, яка відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
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має право на отримання службового житла.

17. 1-кімнатну квартиру № 42 жилою площею 15,7 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради  від  16.11.2017  №  236  визначена  службовою  Октябрського
районного  суду  м.Полтави,  відповідно  до  наказу  голови  Октябрського
районного суду м.Полтави надати Шевській Олені Іванівні на склад сім’ї ***
особа, яка відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має
право на отримання службового житла.

18. 1-кімнатну квартиру № 48 жилою площею 15,8 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Апеляційного суду
Полтавської області,  відповідно до рішення зборів суддів Апеляційного суду
Полтавської області надати Лобову Олександру Анатолійовичу на склад сім’ї
*** особа, який відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
має право на отримання службового житла.

19. 1-кімнатну квартиру № 49 жилою площею 15,1 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Апеляційного суду
Полтавської області,  відповідно до рішення зборів суддів Апеляційного суду
Полтавської області надати Хіль Ларисі Миколаївні на склад сім’ї *** особа,
яка відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має право
на отримання службового житла.

20. 1-кімнатну квартиру № 53 жилою площею 16,2 кв.м у будинку № 4
на бульв.Боровиковського В., яка рішенням виконавчого комітету Полтавської
міської  ради від 16.11.2017 № 236 визначена службовою Апеляційного суду
Полтавської області,  відповідно до рішення зборів суддів Апеляційного суду
Полтавської області надати Костенку Володимиру Григоровичу на склад сім’ї
*** особи, який відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
має право на отримання службового житла.

21. 1-кімнатну квартиру № 47 жилою площею 15,8 кв.м у будинку № 4
на  бульв.Боровиковського  В.,  яка  на  виконання  рішення  одинадцятої  сесії
Полтавської  міської  ради  сьомого  скликання  від  16  червня  2017  року  «Про
затвердження  Програми  будівництва  та  придбання  житла  для  окремих
категорій  населення  в  новій  редакції»  придбана  у  комунальну  власність
Територіальної  громади  міста  Полтави,  визначити  як  службову  Полтавської
місцевої  прокуратури  для  подальшого  заселення  працівника  Полтавської
місцевої прокуратури, який відповідно до Закону України «Про прокуратуру»
має право на отримання службового житла.
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22.  1-кімнатну квартиру № 1 жилою площею 18,3 кв.м у будинку на
вул.Лесі Українки, 25, де мешкає Востротіна Любов Йосипівна складом сім’ї
***  особа,  з  огляду  на  наявність  факту  вселення,  враховуючи  відсутність
потреби у використанні службового жилого приміщення, виключити зі складу
службових  відповідно до абз.6 ст.125 ЖК України, із закріпленням квартири №
1 за Востротіною Л.Й. (пенсіонер по старості).

23. 1- кімнатну квартиру № 4 жилою площею 11,97 кв.м у будинку на
вул.Деповській, 4, із вивільненого житлового фонду міської ради. визначити як
маневрену для подальшого надання цього житла громадянам, які перебувають
на квартирному обліку при виконавчому комітеті Полтавської міської ради, з
метою тимчасового поліпшення житлових умов. 

24.  Затвердити  Список  громадян  на  заселення  жилих  приміщень  за
вказаними адресами у місті Полтава (додаток до цього рішення).

25. Відділу обліку, розподілу та приватизації житла управління майном
комунальної власності міста видати ордери згідно з додатком до цього рішення
та у відповідності до чинного житлового законодавства.

Міський голова                                                                         О.Мамай     
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