
          
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
 
від  16.05.2012 р.  №_224___ 
 
 Про надання  субсидій безстроково до зміни обставин 
 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань 
житлових субсидій  від 11.05.2012 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 06.07.11р. №774, керуючись пп.1 п.а ст.30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 
Коростенської  міської ради 

 
РІШАЄ: 

 
1. Надати субсидії на загальну площу безстроково до зміни обставин у сім`ї 
(зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх сімейного 
стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел 
доходів): 

-гр. Скавинській Валентині Федорівні, яка проживає по вул. Красіна, 6 кв. 
10, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №113  

-гр. Брославській Вікторії Михайлівні, яка проживає по вул. Коротуна, 5 
кв. 93, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №1064 

-гр. Романовській Валентині Миколаївні, яка проживає по вул. В. 
Сосновського, 72а  кв. 68, на загальну площу житла, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії № 
2515 
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-гр. Скиданчук Тетяні Іванівні, яка проживає по вул. Гастело, 22а кв. 27, на 

загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з травня 
2012 року - безстроково,  справа субсидії №3168  

-гр. Бех Марії Олексіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 68а  кв. 
20, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №3759 

-гр. Єрмак Ользі Григорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 
107, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №4229 

-гр. Шарварчук Галині Олексіївні, яка проживає по вул. Кірова, 12 кв. 27, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з травня 
2012 року - безстроково,  справа субсидії №4368  

-гр. Ващенку Віктору Олександровичу, який проживає по вул. Київській, 
17б кв. 15, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище 
– з травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №4867 

-гр. Охрімчук Івіліні Мар’янівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 25 кв. 
13, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №4933 

-гр. Ходаківському Миколі Вікторовичу, який проживає по вул. І. Франка, 
3а кв. 12, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище 
– з травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №6930  

-гр. Семенчук Мотрі Дмитрівні, яка проживає по вул. Гастело, 24 кв. 19, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з травня 
2012 року - безстроково,  справа субсидії №8679  

-гр. Мартишкіній Надії Семенівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 
3 кв. 57, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – 
з травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №8862 

-гр. Горицькому Анатолію Прокоповичу, який проживає по вул. Горького, 
90 кв. 8, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – 
з травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №9402 

-гр. Вигівській Антоніні Пилипівні, яка проживає по вул. Каштанова, 5 кв. 
1, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №11242 

-гр. Ревенцовій Галині Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 
кв. 43, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №13346  
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-гр. Бичковській Людмилі Іванівні, яка проживає по вул. Мельника, 10а кв. 

9, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
травня 2012 року - безстроково,  справа субсидії №13522 
 

Всього надано субсидій 16 сім’ям. 
 
 

 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

 
Завідуюча сектором відділу соціально- 

державних допомог УПСЗН                                                                      
С.Толочко 

 
Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 


