
          
 

У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
від  28.03.2012 р.  №_137 
 Про надання  субсидій 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань житлових 
субсидій  від 15.03.2012 року, на підставі Положення Постанови Кабінету Міністрів України 
від 22.09.97р. №1050 із змінами і доповненнями згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.07.98р. №1156, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.99р. №822 і 
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2000р. №211, зміни до Положення від 
12.12.06. №1703, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2010р. №621 та керуючись 
пп.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 
Коростенської  міської ради 
РІШАЄ: 

 
1.Надати субсидії: 
-гр. Ляшенку Геннадію Володимировичу, який проживає по вул. Грушевського, 45 кв. 1, 

на довідці про доходи відсутня печатка і штамп, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
лютого  2012 року, справа № 666 субсидії  366 грн. 69 коп. на  3 місяці на суму 1100 грн. 07 
коп. 

-гр. Ходаківському Олексію Олеговичу, який проживає по пров. Табукашвілі, 14 кв.16, 
частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, 
справа № 967 субсидії  178 грн. 72 коп. на  3 місяці на суму 536 грн. 16 коп. 

-гр. Тичині Софії Броніславівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 44 кв. 17, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа № 9924 
субсидії  253 грн. 58 коп. на  3 місяці на суму 760 грн. 74 коп. 

-гр. Овсянниковій Любові Василівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 19 кв. 59, 
(власник – Анатолій Володимирович, помер – 01.01.2012р.), на загальну площу житла, 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа № 12618 субсидії   719 
грн. 60 коп. на  3 місяці на суму 2158 грн. 80 коп. 

-гр. Цаценкіній Світлані Дмитрівні, яка проживає по вул. Кірова, 6 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа №13807 
субсидії  193 грн. 35 коп. на  3 місяці на суму 580 грн. 05 коп. 

-гр. Гаврилюку Анатолію Артемовичу, який проживає по вул. Грушевського, 37 кв.52, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа 
№ 13832 субсидії  154 грн. 30 коп. на  3 місяці на суму 462 грн. 90 коп. 

-гр. Волківській Тетяні Володимирівні, яка проживає по вул. Грушевського, 37 кв.60, 
частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, 
справа № 13868 субсидії  527 грн. 84 коп. на  3 місяці на суму 1583 грн. 52 коп. 
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-гр. Бугаєву Олександру Михайловичу, який проживає по вул. Жовтневій, 42 кв. 23, на 

загальну площу житла, ( власник Бугаєв Михайло Васильович – помер 06.01.2012р.) 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа № 13869 субсидії  622 
грн. 80 коп. на  3 місяці на суму 1868 грн. 40 коп. 

-гр. Ачкасовій Надії Гнатівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 41а кв. 1, на загальну площу 
житла, (власник Ачкасов Петро Михайлович – помер 10.01.2012р.), враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа №13872 субсидії  505 грн. 50 коп. на  3 
місяці на суму 1516 грн. 50 коп. 

-гр. Крамарчук Поліні Федорівні, яка проживає по вул. Київській, 17б кв. 16, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа № 800 
субсидії  143 грн. 57 коп. на  3 місяці на суму 430 грн. 71 коп. 

-гр. Гераймович Галині Володмирівні, яка проживає по вул. Кірова, 117 кв. 105, на 
загальну площу житла, (власник Гераймович Володимир Костянтинович – помер 27.10.2011р.), 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа № 13874 субсидії  379 
грн. 70 коп. на  3 місяці на суму 1139 грн. 10 коп. 

-гр. Лещенку Валерію Івановичу, який проживає по вул. Кірова, 6 кв. 43, частково 
відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа № 
13883 субсидії  179 грн. 00 коп. на  3 місяці на суму 537 грн. 00 коп. 

-гр. Новосьолову Юрію Олександровичу, який проживає по вул. Крупської, 7 кв. 19, не 
власнику житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа № 
13884 субсидії  144 грн. 26 коп. на  3 місяці на суму 432 грн. 78 коп. 

-гр. Новикевичу Миколі Івановичу, який проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 144, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з лютого 2012 року, справа 
№ 13889 субсидії  369 грн. 83 коп. на  3 місяці на суму 1109 грн. 49 коп. 

-гр. Улісько Алефтіні Аркадіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 23б, кв. 11, на 
загальну площу, - з лютого 2012 року, справа № 13886 субсидії 694 грн. 22 коп. на  3 місяці на 
суму 2082 грн. 66 коп. 

- гр. Дашкевич Світлані Володимирівні, яка проживає по вул. Коротуна, 7 кв. 59, на 
загальну площу, у власника частково відсутні доходи, - з лютого 2012року, справа № 6602 
субсидії  430 грн. 43 коп. на 3 місяці на суму 1291 грн. 29 коп. 

 
Всього надано субсидій  16 сім’ям на суму  17590 грн. 17 коп. 
 
 

 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

 
Завідуюча сектором відділу соціально- 

державних допомог УПСЗН                                                                      
С.Толочко 

 
Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 


