
 
 

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 

                   від   ________________________    № ________ 

         

       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 щодо заселення 

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.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на          

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку ПАТ 

«Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації та 

профспілкового комітету Філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд» 

ПАТ «Укртрансгаз» (далі-Фірма) і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації апарату Фірми  надати *** на склад 

сім’ї * особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

2.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на         

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку ПАТ 

«Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації та 

профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації апарату Фірми  надати *** на склад 

сім’ї * особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

3.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку ПАТ 
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«Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації та 

профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації апарату Фірми  надати *** на склад 

сім’ї * особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

4.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на          

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку ПАТ 

«Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації та 

профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації апарату Фірми  надати *** на склад 

сім’ї * особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

5.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на         

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                      

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації апарату Фірми  надати *** на склад 

сім’ї * особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

6.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на          

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                      

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації будівельно-монтажного управління 

№ 2 (далі - БМУ-2)  надати *** на склад сім’ї * осіб, у додаток до власності, із 

зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

7.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                           

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації БМУ-2  надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

8.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                         

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації БМУ-2  надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

9.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                         

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

http://rada-poltava.gov.ua/


________________________________________________________________________________ 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 

http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 

 Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 

______________ №______________ 

с. 3 з 9 

 

профспілкового комітету та адміністрації БМУ-2 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

10.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                        

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації БМУ-2  надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

11.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                      

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації спеціалізованого будівельно-

монтажного управління ( далі - СБМУ) надати *** на склад сім’ї * особи, із 

зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

12.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на            

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                       

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації СБМУ  надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

13.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                     

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації СБМУ надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

14.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                          

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації СБМУ надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

15.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                     

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації СБМУ надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 
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16.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                      

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми  і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації СБМУ надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

17.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                            

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації ремонтно-будівельного управління 

№1 (далі – РБУ-1) надати *** на склад сім’ї * особи, із зняттям з квартирного 

обліку за місцем роботи. 

18.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на            

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                           

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи.  

19.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею *кв.м у будинку на         

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                     

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

осіб, у додаток до власності із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

20.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на            

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                      

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

21. *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                          

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи.  

22. *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                           
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ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи.  

23.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на            

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                           

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

24.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на        

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                      

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

25.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на          

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                          

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

26.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на            

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                           

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

           27.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                          

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї 

*особи, в додаток до власності, із зняттям з квартирного обліку за місцем 

роботи та при виконавчому комітеті Полтавської міської ради (список осіб з 

інвалідністю внаслідок війни). 

28.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на             

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                          

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

http://rada-poltava.gov.ua/


________________________________________________________________________________ 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 

http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 

 Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 

______________ №______________ 

с. 6 з 9 

 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

29.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на          

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                          

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особа, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

30.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на           

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                     

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

           31.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на         

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                       

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особа, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи та при виконавчому 

комітеті Полтавської міської ради (список осіб з інвалідністю внаслідок війни). 

32.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на            

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                     

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

33.  *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на            

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                        

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

особа, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

           34. *-кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку на          

вул. Залізній, 50, яка побудована за рахунок власного прибутку                      

ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до протоколу спільного засідання адміністрації 

та профспілкового комітету Фірми і протоколу спільного засідання 

профспілкового комітету та адміністрації РБУ-1 надати *** на склад сім’ї * 

http://rada-poltava.gov.ua/


________________________________________________________________________________ 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 

http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 

 Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 

______________ №______________ 

с. 7 з 9 

 

особи, із зняттям з квартирного обліку за місцем роботи. 

 35. * - кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку №4 на 

бульв. Боровиковського В., відповідно до наказу військової частини А 3384 від 

23.12.2017 № 433 надати Пожидаєву Сергію Миколайовичу на склад сім'ї * 

особи, який відповідно до Переліку категорій працівників має право на 

отримання службового житла. 

36. * - кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку №4 на 

бульв. Боровиковського В., відповідно до наказу Полтавського зонального 

відділу Військової служби правопорядку від 26.12.2017 № 377 надати Миснику 

Валерію Миколайовичу на склад сім'ї * особи, який відповідно до Переліку 

категорій працівників має право на отримання службового житла. 

37.  * - кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку №4 на 

бульв. Боровиковського В., відповідно до наказу Військового коледжу 

сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  

від 26.12.2017 № 89 надати Злобіну Кирилу Вячеславовичу на склад сім'ї            

* особа, який відповідно до Переліку категорій працівників має право на 

отримання службового житла. 

38.  * - кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку № 4 на 

бульв. Боровиковського В. відповідно до протоколу № 4 від 21.03.2018 

засідання центральної житлово-побутової комісії Головного управління 

Національної гвардії України надати Штоці Наталії Леонідівні на склад сім'ї         

* особи. 

39. * - кімнатну квартиру № * жилою площею * кв.м у будинку № 3а на 

бульв. Щепотьєва відповідно до протоколу № 4 від 21.03.2018 засідання 

центральної житлово-побутової комісії Головного управління Національної 

гвардії України надати Курилеху Сергію Олександровичу на склад сім'ї * 

особи. 

40. 2-кімнатну квартиру № 2 жилою площею 28,4 кв.м у будинку № 4 на 

бульв. Боровиковського В., яка придбана Міністерством оборони України 

згідно з договором купівлі-продажу із ТОВ «ЖИТЛОБУД ІНВЕСТ», визначити 

як службову Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава для подальшого 

заселення військовослужбовця Полтавського гарнізону.  

41. 1-кімнатну квартиру № 27 жилою площею 17,7 кв.м у будинку № 4 

на бульв. Боровиковського В., яка придбана Міністерством оборони України 

згідно з договором купівлі-продажу із ТОВ «ЖИТЛОБУД ІНВЕСТ», визначити 

як службову Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава для подальшого 

заселення військовослужбовця Полтавського гарнізону.   

42. 2-кімнатну квартиру № 108 жилою площею 30,7 кв.м у будинку № 4 

на бульв. Боровиковського В., яка придбана Міністерством оборони України 
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згідно з договором купівлі-продажу із ТОВ «ЖИТЛОБУД ІНВЕСТ», визначити 

як службову Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава для подальшого 

заселення військовослужбовця Полтавського гарнізону.   

43. 3-кімнатну квартиру № 124 жилою площею 45,6 кв.м у будинку № 4 

на бульв. Боровиковського В., яка придбана Міністерством оборони України 

згідно з договором купівлі-продажу із ТОВ «ЖИТЛОБУД ІНВЕСТ», визначити 

як службову Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава для подальшого 

заселення військовослужбовця Полтавського гарнізону.  

44. 2-кімнатну квартиру № 72 жилою площею 30,6 кв.м у будинку № 4 

на бульв. Боровиковського В. визначити як службову Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області для подальшого заселення 

працівника Національної поліції. 

45. *-кімнатну квартиру №* жилою площею * кв.м. у будинку №*, де 

мешкає Корольова Валентина Миколаївна складом сім’ї * особи, з огляду на 

наявність факту вселення, враховуючи відсутність потреби у використанні 

службового жилого приміщення, виключити зі складу службових 

Комунального підприємства «Житлово – експлуатаційна організація №2» 

Полтавської міської ради і закріпити за Корольовою В.М. із зняттям з 

квартирного обліку при виконавчому комітеті Полтавської міської ради. 

46. *-кімнатну квартиру №* жилою площею * кв.м. у будинку №*, де 

мешкає Ландар Олександр Миколайович складом сім’ї * особа, з огляду на 

наявність факту вселення, враховуючи відсутність потреби у використанні 

службового жилого приміщення, виключити зі складу службових 

Комунального підприємства «Житлово – експлуатаційна організація №2» 

Полтавської міської ради і закріпити за Ландарем О.М. 

47. *-кімнатну квартиру №* жилою площею * кв.м. у будинку №*, де 

мешкає Кулешова Лариса Віталіївна складом сім’ї * особа, з огляду на 

наявність факту вселення, враховуючи відсутність потреби у використанні 

службового жилого приміщення, виключити зі складу службових Октябрського 

районного суду м.Полтави і закріпити за Кулешовою Л.В. 

48. *-кімнатну квартиру №* жилою площею * кв.м. у будинку №*, де 

мешкає Чуванова Алла Михайлівна складом сім’ї * особи, з огляду на наявність 

факту вселення, враховуючи відсутність потреби у використанні службового 

жилого приміщення, виключити зі складу службових Октябрського районного 

суду м.Полтави і закріпити за     Чувановою А.М. 

   49. 2-кімнатну квартиру № 22 жилою площею 28,9 кв.м у будинку на         

вул. Івана Мазепи, 9 включити до складу службових Головного управління 

ДФС у Полтавській області для подальшого заселення працівника ГУ ДФС у 

Полтавській області. 
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50. 3-кімнатну квартиру № 46 жилою площею 41,90 кв.м у будинку         

№ 3а на бульв. Щепотьєва, визначити як службову військової частини 3052 

Національної гвардії України для подальшого заселення військовослужбовця.  

51. Відділу обліку, розподілу та приватизації житла управління майном 

комунальної власності міста видати ордери згідно з додатком до цього рішення 

та відповідно до чинного житлового законодавства. 

 

 

        Міський голова                                                                         О.Мамай      
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