
                       
 

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

        ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

            Р І Ш Е Н Н Я 
Від   20.07.2011р.  № 450  
 
Про надання  субсидій 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань житлових 
субсидій  від 14.07.2011 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»,  виконком міської 
ради  РІШАЄ: 
 

1.Надати субсидії: 
-гр.Копитову Віталію Анатолійовичу, який проживає по вул. Кірова 7 кв. 26, на загальну 

площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня  2011 року, справа № 13593 
субсидії  193 грн. 98 коп. на  4 місяці на суму  775грн. 92  коп. 

-гр.Максимчук Надії Степанівні, яка проживає по вул. Кірова 78а кв. 7, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №13301 
субсидії  17 грн. 34коп. на  4 місяці на суму 69 грн. 36  коп. 

 -гр.Домославській Марії Миколаївні, яка проживає по вул. Сосновського 52б кв. 58 , на 
загальну площу житла, (власник Домославський Петро Устимович - помер 14.05.2011р.) 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа № 10204 субсидії   
157грн. 65коп. на  4 місяці на суму 630 грн. 60 коп. 

-гр.Шахрайчук Галині Миколаївні, яка проживає по вул. Кірова 47 кв.7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа № 8370 
субсидії   53 грн.31 коп. на  4 місяці на суму  213 грн. 24 коп. 

-гр.Сіцінській Олександрі Дмитрівні, яка проживає по вул. Маяковського 16 кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа 
№ 2597 субсидії  58 грн. 91 коп. на  4 місяці на суму 235 грн. 64 коп. 

-гр.Духновській Марії Степанівні, яка проживає по вул. Красіна 6 кв. 30, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа № 78 
субсидії  43 грн.63 коп. на  4 місяці на суму 174 грн. 52 коп. 

-гр.Бондарчук Ользі Андріївні, яка проживає по вул. Кірова 11 кв. 57, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №629 субсидії   
12 грн. 89 коп. на  4 місяці на суму 51 грн. 56 коп. 

-гр.Тимковській Ганні Никонорівні, яка проживає по вул.Сосновського 50а кв.56, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа 
№ 1986 субсидії  70 грн. 93 коп. на  4 місяці на суму  283 грн.  72 коп. 
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-гр.Гоцик Клавдії Тимофіїні, яка проживає по вул.Київський 1 кв.53, на загальну площу 

житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №3794 субсидії   
92 грн. 24 коп. на  4 місяці на суму 368 грн. 96  коп. 

- гр.Цимбалюк Валентині Томашівні, яка проживає по вул.Кірова 3 кв. 35, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №3963 
субсидії  45 грн. 34 коп. на  4 місяці на суму 181 грн. 36  коп. 

-гр.Жемерикіній Ользі Федосіївні, яка проживає по вул.Мельника 13 кв.122, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №7732 
субсидії  84 грн. 03 коп. на  4 місяці на суму 336 грн.12  коп. 

- гр.Перебийніс Людмилі Петрівні, яка проживає по вул.Кірова 91 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №8487 
субсидії  92 грн. 80 коп. на  4 місяці на суму  371 грн. 20 коп. 

-гр.Уманській Лідії Олексіївні, яка проживає по вул. Грушевського 52 кв.33, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №9970 
субсидії  16 грн.40 коп. на  4 місяці на суму  65 грн. 60  коп. 

-гр.Висоцькій Зінаїді Володимирівні, яка проживає по вул.Київській 19 кв.4, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №12372 
субсидії  98 грн. 93 коп. на  4 місяці на суму 395 грн. 72  коп. 

-гр.Плескач Надії Йосипівні, яка проживає по вул.Щорса 2 кв.28, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №12511 
субсидії  32 грн.  93 коп. на  4 місяці на суму 131 грн.  72 коп. 

-гр.Сурновій Валентині Миколаївні, яка проживає по вул. Гастело 22 кв.28, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №13083 
субсидії  93 грн. 93 коп. на  4 місяці на суму 375 грн.  72 коп. 

-гр.Чепровій Ірині Вікторівні, яка проживає по вул.Свердлова 56 кв.18, час навчання сина 
не зараховується до трудового стажу, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 
2011 року, справа №13478 субсидії  256 грн. 40 коп. на  4 місяці на суму 1025 грн.  60 коп. 

-гр.Стремяковій Зої Гнатівні, яка проживає по вул.К.Маркса 65 кв.35, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №12238 
субсидії 63 грн. 89 коп. на  4 місяці на суму 255 грн. 56  коп. 

-гр.Тарасенко Раїсі Талимонівні, яка проживає по вул.Красіна 8 кв.21, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №13323 
субсидії  145 грн.97 коп. на  4 місяці на суму 583 грн. 88  коп. 

-гр.Ширченко Надії Андріївні, яка проживає по вул.Пролетарська 37 кв.41, час навчання 
доньки не зараховується до трудового стажу, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
червня 2011 року, справа №2319 субсидії 30  грн. 97 коп. на  4 місяці на суму 123 грн. 88  коп. 

-гр.Довжинець Станіславі Францівні , яка проживає по вул. Мельника 4 кв.58, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №3776 
субсидії 4  грн. 86 коп. на  4 місяці на суму 19 грн.  44 коп. 

-гр.Куткіну Євгену Ромунасовичу , яка проживає по вул. Київській 1 кв.5, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №4293 
субсидії  79 грн. 93 коп. на  4 місяці на суму 319 грн. 72  коп. 

-гр.Смирновій Фаїні Федорівні, яка проживає по вул. 1 Травня 37 кв.13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №4591 
субсидії  62 грн. 87 коп. на  4 місяці на суму 251 грн. 48  коп. 

-гр.Бойко Євдокії Миколаївні, яка проживає по вул. Сосновського 52а кв.2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №7853 
субсидії  134 грн. 04 коп. на  4 місяці на суму 536 грн. 16  коп. 
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-гр.Ходаківській Ніні Петрівні, яка проживає по вул.Ш. Алейхема 72а кв.66, на загальну 

площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №10853 
субсидії  50 грн.49  коп. на  4 місяці на суму 201  грн. 96  коп. 

-гр.Кондратенко Марії Петрівні, яка проживає по вул.Б. Хмельницького 13 кв.4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа 
№ 13089 субсидії  51 грн. 31 коп. на  4 місяці на суму 205 грн.  24 коп. 

-гр.Бондарчук Наталії Василівні, яка проживає по вул. Сосновського 48 кв.37, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з червня 2011 року, справа №13105 
субсидії  25 грн.63 коп. на  4 місяці на суму 102 грн. 52  коп. 

 
Всього надано субсидій  27 сім’ям на суму  8286 грн. 40 коп. 
 
 
 

Міський  голова                                                                                 В.Москаленко 
 
 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

 
Завідуюча сектором відділу соціально- 

державних допомог УПСЗН                                                                      
С.Толочко 

 
Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 


