
          
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                     Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
від  25.04.2012 р.  №_186 
  
Про надання  субсидій 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань житлових 
субсидій  від 20.04.2012 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,  
Постановою КМУ від 06.07.2011р. № 774, керуючись  п.2 ст.38 , пп.1 п. а ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Коростенської  
міської ради 
РІШАЄ: 

 
1.Надати субсидії: 
 -гр. Яценко Зінаїді Аркадіївні, яка проживає по вул. Маяковського, 105а кв. 85, на 

загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, 
справа №170 субсидії  493 грн. 94 коп. на  2 місяці на суму 987 грн. 88 коп. 

-гр. Пеньковій Людмилі Олександрівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 5а кв. 32, 
частково відсутні доходи у власника, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 
2012 року, справа №1830 субсидії  186 грн. 58 коп. на  2 місяці на суму 373 грн.  16коп. 

-гр. Бовсунівській Світлані Василівні, яка проживає по вул. Київській, 15 кв. 47, у сина 
власника частково відсутні доходи, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне 
становище – з березня 2012 року, справа №2527 субсидії 412 грн. 64 коп. на  2 місяці на суму 
825 грн. 28 коп. 

-гр. Васяк Марії Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 47 кв. 2, (власник -  
Васяк Іван Михайлович, помер 24.02.2012р.), на загальну площу житла, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з березня 2012 року, справа №4775 субсидії 259 грн. 30 коп. на  2 
місяці на суму 518 грн. 60 коп. 

-гр. Стащук Ніні Степанівні, яка проживає по вул. Маяковського, 6а кв. 2, у дочки 
власника частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 
2012 року, справа №8290 субсидії  193 грн. 14 коп. на  2 місяці на суму 386 грн. 28 коп. 

-гр. Грушко Ніні Олексіївні, яка проживає по вул. 1 Травня, 3 кв. 59, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, справа №10669 
субсидії  261 грн. 65 коп. на  2 місяці на суму 523 грн. 30 коп. 

-гр. Кесар Валентині Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 5 кв. 25, на загальну 
площу житла, (власник – Кесар Адольф Володимирович, помер 04.02.2012р.), враховуючи 



тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, справа №10737 субсидії   319 грн. 69 
коп. на  2 місяці на суму 639 грн.38  коп. 

-гр. Мошковському Володимиру Олександровичу, який проживає по                                      
вул. Грушевського, 74 - а , кв. 3, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне 
становище – з березня 2012 року, справа №11119 субсидії  156 грн. 25 коп. на  2 місяці на 
суму 312 грн. 50 коп. 

-гр. Мойсеєнко Валентині Олексіївні, яка проживає по вул. Кірова, 78 кв. 66, на 
загальну площу житла, (власник – Мойсеєнко Микола Талімонович, помер 18.09.2011р.), 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, справа №11747 субсидії   
107 грн. 91 коп. на  2 місяці на суму 215 грн. 82 коп. 

-гр. Хоменко Вірі Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 76 кв. 14, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, справа 
№12732 субсидії  272 грн. 06 коп. на  2 місяці на суму 544 грн. 12 коп. 

-гр. Завадському Миколі Миколайовичу, який проживає по вул. Кірова, 11 кв. 33, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, 
справа №13082 субсидії  359 грн. 51 коп. на  2 місяці на суму 719 грн. 02 коп. 

-гр. Білановій Риммі Володимирівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 28а кв. 13, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, 
справа №13442 субсидії  512 грн. 81 коп. на  2 місяці на суму 1025 грн. 62 коп. 

-гр. Ковальчук Клавдії Дмитрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 33 кв. 43, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, 
справа №13888 субсидії  364 грн. 83 коп. на  2 місяці на суму 729 грн. 66 коп. 

-гр. Назаровій Тамарі Павлівні, яка проживає по вул. Київській, 21 кв. 15, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, справа 
№13890 субсидії  383 грн. 64 коп. на  2 місяці на суму 767 грн. 28 коп. 

-гр. Костюченко Валентині Адамівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 5 кв. 38, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 року, 
справа №13892 субсидії  199 грн. 64 коп. на  2 місяці на суму 399 грн. 28 коп. 

-гр. Куліш Любові Миколаївні, яка проживає по вул. Білокоровічське шосе, 6 кім. 405, 
406, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з березня 2012 
року, справа №13895 субсидії  212 грн. 55 коп. на  2 місяці на суму 425 грн. 10 коп. 
 
           Всього надано субсидій 16 сім’ям на суму 9392 грн. 28 коп. 

 
 2. Відмовити в наданні житлових субсидій: 

 
-гр. Вдовину Володимиру Олександровичу, який проживає по вул. Київській, 19 –а,              

кв. 45, дружина власника приватний підприємець –  податкова книга обліку відсутня,– з 
березня 2012 року, справа №7589.  

 
 
Міський голова                                                                             В.Москаленко 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

                                                                                                                                            Завідуюча сектором відділу       
                                                                                                                                           соціально-державних допомог   

С.Толочко 
                                                                                                                                          Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 


