
          
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н  Я   
 

 
від  18.01.2012 р.  № 25 
 Про надання  субсидій 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань житлових 
субсидій  від 12.01.2012 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. Ходаківській Ользі Іванівні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 72а,  кв.52 , на 

загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№1581 субсидії  171 грн. 76 коп. на 5 місяців на суму  858 грн.80 коп. 

-гр. Судаковій Світлані Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 76 кв.57 , на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №3211 
субсидії   160 грн.93 коп. на 5 місяців на суму  804 грн. 65 коп. 

-гр. Костюшко Лідії Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74б, кв.15, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№6218 субсидії  249 грн.30 коп. на 5 місяців на суму  1246 грн. 50 коп. 

-гр. Нечай Людмилі Степанівні, яка проживає по вул. Пролетарській, 37 кв. 47, у 
власника частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 
року, справа №8169 субсидії  185 грн.94 коп. на 5 місяців на суму  929 грн. 70 коп. 

-гр. Крикуну Андрію Захаровичу, який проживає по вул. Кірова, 66 кв.26, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №10200 
субсидії  222 грн.99 коп. на 5 місяців на суму  1114 грн. 95 коп. 

-гр. Андрушенко Олександрі Володимирівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 37,  кв.13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№12296 субсидії  174 грн. 43 коп. на 5 місяців на суму  872 грн. 15 коп. 

-гр. Нарижній Валентині Полікарпівні, яка проживає по вул. Маяковського, 15 кв.1 , у 
сина частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 
року, справа №12636 субсидії  340 грн. 33 коп. на 5 місяців на суму  1701 грн. 65 коп. 
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-гр. Пугач Світлані Усманівні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 52 кв. 34, на 

загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№13651 субсидії 290 грн. 70 коп. на 5 місяців на суму  1453 грн. 50 коп. 

-гр. Увіну Леоніду Михайловичу, який проживає по вул. Кірова, 84 кв. 61, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №13725 
субсидії  75 грн. 45 коп. на 5 місяців на суму  377 грн. 25 коп. 

-гр. Яремчук Ользі Федорівні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 72а кв. 66, (власник 
Яремчук Володимир Демидович, помер 23.11.2011р.), на загальну площу житла, враховуючи 
тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №12908 субсидії   279 грн. 81 коп. 
на 5 місяців на суму  1399 грн. 05 коп. 

-гр. Дудалєву Володимиру Степановичу, який проживає по вул. В.Сосновського, 44в  кв. 
20 , на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, 
справа №13731 субсидії  25 грн. 86 коп. на 5 місяців на суму  129 грн. 30 коп. 

-гр. Танигіній Тамарі Василівні, яка проживає по вул. Кірова, 8  кв. 27 , на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №10767 
субсидії  231 грн. 09 коп. на 5 місяців на суму  1155 грн. 45 коп. 

-гр. Швець Любові Трохимівні, яка проживає по вул. Київській, 21б, кв. 25, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №942 
субсидії  239 грн. 63 коп. на 5 місяців на суму 1198 грн. 15 коп. 

-гр. Білюк Ользі Іванівні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 48а, кв. 21, (власник 
Білюк Іван Маркович, помер 23.06.2011р.) на загальну площу житла, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №13733 субсидії  284 грн. 26 коп. на 5 
місяців на суму  1421 грн. 30 коп. 

-гр. Юрковець Зінаїді Павлівні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 3 кв. 37, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№323 субсидії  147 грн. 54 коп. на 5 місяців на суму  737 грн. 70 коп. 

-гр. Шахрайчук Ользі Федорівні, яка проживає по вул. Київській, 5 кв.101 , на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №727 
субсидії  374 грн. 54 коп. на 5 місяців на суму  1872 грн. 70 коп. 

-гр. Хаустовичу Володимиру Івановичу, який проживає по вул. Свердлова, 58 кв. 19, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№972  субсидії  375 грн. 18 коп. на 5 місяців на суму  1875 грн. 90 коп. 

-гр. Бондар Надії Миколаївні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 21 кв. 31 , на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№2063  субсидії  526  грн. 95 коп. на 5 місяців на суму  2634 грн. 75 коп. 

-гр. Козаревичу Володимиру Антоновичу, який проживає по вул. Грушевського, 74б кв. 
35, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, 
справа №3816 субсидії  401 грн. 49 коп. на 5 місяців на суму  2007 грн. 45 коп. 

-гр. Демещук Надії Василівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№6002  субсидії 80 грн. 82 коп. на 5 місяців на суму  404 грн. 10 коп. 

-гр. Шаблевському Олександру Валентиновичу, який проживає по вул. Кірова, 78а  кв. 50 
, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, 
справа №7876 субсидії  342 грн. 39 коп. на 5 місяців на суму  1711 грн. 95 коп. 



 3 
-гр. Молчанову Олегу Михайловичу, який проживає по вул. Кривоноса, 2 кв. 6, на 

загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№9781 субсидії  121 грн. 33 коп. на 5 місяців на суму  606 грн. 65 коп. 

-гр. Шубі Ользі Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 9 кв.37 , на загальну площу житла, 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №10360 субсидії  134 
грн. 83 коп. на 5 місяців на суму  674 грн. 15 коп. 

-гр. Нестерчук Валентині Федорівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 10 кв. 30, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№11567 субсидії 386 грн. 34 коп. на 5 місяців на суму  1931 грн. 70 коп. 

-гр. Бовсунівській Людмилі Дмитрівні, яка проживає по вул. Київська, 19б кв. 49, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№12955 субсидії  432 грн. 86 коп. на 5 місяців на суму  2164 грн. 30 коп. 

-гр. Волківському Степану Павловичу, який проживає по вул. Некрасова, 62, у власника 
частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, 
справа №13377 субсидії  571 грн. 05 коп. на 5 місяців на суму  2855 грн. 25 коп. 

-гр. Лісовець Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв.155, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №13547 
субсидії  98 грн. 58 коп. на 5 місяців на суму  492 грн. 90 коп. 

-гр. Чернюк Людмилі Іванівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 102/14 кв. 9 , на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№13554  субсидії  218 грн. 26 коп. на 5 місяців на суму  1091 грн. 30 коп. 

-гр. Грищенку Валентину Григоровичу, який проживає по вул. Кірова, 91 кв. 40 , на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№13562  субсидії  177 грн. 31 коп. на 5 місяців на суму  886 грн. 55 коп. 

-гр. Каленській Любові Миколаївні, яка проживає по вул. Гастелло, 20 кв. 28, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №13565  
субсидії  364 грн. 31 коп. на 5 місяців на суму  1821 грн. 55 коп. 

-гр. Чекризовій Ніні Гаврилівні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 44в кв. 40 , на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№13609 субсидії  243 грн. 19 коп. на 5 місяців на суму  1215 грн. 95 коп. 

-гр. Кучі Ользі Анатоліївні, яка проживає по вул. Грушевського, 38 кв. 12, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа №13708 
субсидії  319 грн. 37 коп. на 5 місяців на суму  1596 грн. 85 коп. 

-гр. Кузьміну Віктору Сергійовичу, який проживає по вул. Гастелло, 20 кв. 62, у власника 
частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, 
справа №13723  субсидії  327 грн. 64 коп. на 5 місяців на суму  1638 грн. 20 коп. 

-гр. Пашинській Світлані Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 48а кв. 54 , у сина 
частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, 
справа №13824  субсидії  265 грн. 20 коп. на 5 місяців на суму  1326 грн. 00 коп. 

-гр. Шурпан Тетяні Петрівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 72а кв. 56, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з грудня 2011 року, справа 
№13776 субсидії  409 грн. 39 коп. на 5 місяців на суму  2046 грн. 95 коп. 

-гр. Шуляренку Ярославу Миколайовичу, який проживає по вул. В.Сосновського, 46б  кв. 
49, - з грудня 2011 року, справа №13552 субсидії   156 грн. 18 коп. на 5 місяців на суму  780 
грн. 90 коп. 
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-гр. Дороніній Надії Олексіївні, яка проживає по вул.Каштанова, 27 кв. 17, , не власнику 

житла  – з грудня 2011 року, справа №11212 субсидії  192 грн. 59 коп. на 5 місяців на суму 962 
грн. 95 коп. 

-гр. Вигівській Марії Олександрівні, яка проживає по вул.Каштанова, 25 кв. 5, , не 
власнику житла, на загальну площу житла  – з грудня 2011 року, справа №11280 субсидії  140 
грн. 93 коп. на 5 місяців на суму 704 грн. 65 коп. 

-гр. Бовсунівській Розі Петрівні, яка проживає по вул. Каштанова, 33 кв. 5, , не власнику 
житла, відсутня трудова книжка  – з грудня 2011 року, справа №13612 субсидії 138 грн. 22 коп. 
на 5 місяців на суму 691 грн.10 грн . 

-гр. Конделю Олексію Феодосійовичу, який проживає по вул. В.Сосновського, 44а кв. 53 , 
, не власнику житла, на загальну площу житла  – з грудня 2011 року, справа №13563 субсидії 
103 грн. 58 коп. на 5 місяців на суму 517 грн. 90 коп. 

-гр. Крутовій Валентині Савеліївні, яка проживає по вул. Кірова, 78а кв.3 , , не власнику 
житла  – з грудня 2011 року, справа №8420 субсидії  117 грн. 00 коп. на 5 місяців на суму 585 
грн. 00 коп. . 

-гр. Герман Софії Фіногенівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 86, , не власнику 
житла, на загальну площу житла  – з грудня 2011 року, справа №13786 субсидії 324 грн. 78 
коп. на 5 місяців на суму 1623 грн. 90 коп. 

-гр. Бондаренко Марії Леонтіївні, яка проживає по вул. Крупської, 7 кв. 49 , у власника 
частково відсутні доходи (пенсія за листопад 2011р.), на загальну площу житла – з грудня 2011 
року, справа №11185 субсидії 201 грн. 87 коп. на 5 місяців на суму 1009 грн. 35 коп.  
            

 Надати на норму житлової площі: 
 -гр.Васянови Галині Павлівні, яка проживає по пров. 2 К.Маркса, 5 кв. 35 – з грудня      

2011 року, справа №7358 субсидії 0 грн.00 коп. на  5 місяців на суму 0 грн.00 коп. 
 
Всього надано субсидій  44 сім’ям на суму  53131 грн. 00 коп. 
 

 
 
Міський голова                                                                           В.В.Москаленко 
 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

 
Завідуюча сектором відділу соціально- 

державних допомог УПСЗН                                                                      
С.Толочко 

 
Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 


