
          
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н  Я   
 
від  16.11.2011 р.  №_659__ 
  
Про надання  субсидій 
 

Розглянувши протокол засідання комісії по розгляду заяв та скарг з питань житлових 
субсидій  від 11.11.2011 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»,  виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 
РІШАЄ: 

 
1.Надати субсидії: 
-гр. Кудрявцевій Катерині Яківні, яка проживає по вул. Кірова, 68 кв. 4, на загальну 

площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 10 
субсидії 232 грн. 64 коп. на 7 місяців на суму 1628 грн. 48 коп. 

-гр. Власюк Галині Василівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 67 кв. 53, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 139 
субсидії 462 грн. 94 коп. на 7 місяців на суму 3240 грн. 58 коп. 

-гр. Дзюбенко Єві Дмитрівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 19 кв. 8, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 185 
субсидії 246 грн. 74 коп. на 7 місяців на суму 1727 грн. 18 коп. 

-гр. Войтенко Ніні Никифорівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 5а кв. 51, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 536 
субсидії 374 грн. 12 коп. на 7 місяців на суму 2618 грн. 84 коп. 

-гр. Петрову Олександру Олексійовичу, який проживає по вул. К. Маркса, 65б кв. 67, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 628 субсидії 221  грн. 15 коп. на 7 місяців на суму 1548 грн. 05 коп. 

-гр. Наконечній Людмилі Никифорівні, яка проживає по вул. Київській, 5 кв. 75, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 643 субсидії 365 грн. 14 коп. на 7 місяців на суму 2555 грн. 98 коп. 

-гр. Вигівській Вірі Григорівні, яка проживає по вул. Кірова, 7 кв. 67, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 933 
субсидії 382 грн. 22 коп. на 7 місяців на суму 2675 грн. 54 коп. 

-гр. Науменко Галині Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 81, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 1480 
субсидії 246 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 1723 грн. 89 коп. 



-гр. Костюченко Ларисі  Олександрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 4 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 1566 субсидії 151 грн. 00 коп. на 7 місяців на суму 1057 грн. 00  коп. 

-гр. Шевченко Лідії Миколаївні, яка проживає по вул. Грушевського, 40 кв. 20, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 1888 субсидії 353 грн. 08 коп. на 7 місяців на суму 2471 грн. 56 коп. 

-гр. Пахар Надії Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 12, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа №1988 
субсидії 301 грн. 00 коп. на 7 місяців на суму 2107 грн. 00 коп. 

-гр. Керч Ользі Яківні, яка проживає по вул. К. Маркса, 67 кв. 12, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа №1994 
субсидії 371 грн. 23 коп. на 7 місяців на суму 2598 грн. 61 коп. 

-гр. Колодочці Тетяні Василівні, яка проживає по вул. Гастелло, 22б кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №2092 
субсидії 255 грн. 48 коп. на 7 місяців на суму 1788 грн. 36 коп. 

-гр. Сіцінській Олександрі Дмитрівні, яка проживає по вул. Маяковського, 16 кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2597 субсидії 225 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 1580 грн. 95 коп. 

-гр. Гройсман Полі Мейлахівні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 3 кв. 59, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2661 субсидії 233 грн. 64 коп. на 7 місяців на суму 1635 грн. 48 коп. 

-гр. Длогуш Тамарі Іванівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 39, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2721 субсидії 315 грн. 97 коп. на 7 місяців на суму 2211 грн. 79 коп. 

-гр. Бистровій Аделі Францівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 19 кв. 36, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 2779 
субсидії 231 грн. 83 коп. на 7 місяців на суму 1622 грн. 81 коп. 

-гр. Войналович Галині Олександрівні, яка проживає по вул. Київській, 19 кв. 36, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2827 субсидії 568 грн. 09 коп. на 7 місяців на суму 3976 грн. 63 коп. 

-гр. Шелковніковій Ганні Степанівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 44, кв. 2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 3077 субсидії 280 грн. 74 коп. на 7 місяців на суму 1965 грн. 18 коп. 

-гр. Кузнецовій Валентині Феодосіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48б кв. 66, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 3085 субсидії 230  грн. 75 коп. на 7 місяців на суму 1615 грн. 25 коп. 

-гр. Кузнецовій Лілії Олексіївні, яка проживає по вул. Грушевського, 38 кв. 33, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 3108 субсидії 340  грн. 42 коп. на 7 місяців на суму 2382 грн. 94 коп. 

-гр. Хижчук Марії Максимівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 41 кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   
№3247 субсидії 176 грн. 13 коп. на 7 місяців на суму 1232 грн. 91 коп. 

-гр. Руденко Вірі Флорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 43 кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №3386 
субсидії 176 грн. 42 коп. на 7 місяців на суму 1234 грн. 94 коп. 

-гр. Хроленко Галині Данилівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 67 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   
№3712 субсидії 166 грн. 05 коп. на 7 місяців на суму 1162 грн. 35 коп. 



-гр. Даньшиній Раїсі Григорівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 44 кв. 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №3827 
субсидії 292 грн. 82 коп. на 7 місяців на суму 2049 грн. 74 коп. 

-гр. Бігун Аделі Альфонівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48в кв. 48, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 3850 субсидії 407 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 2852 грн. 71 коп. 

-гр. Лазнюк Ельвірі Яківні, яка проживає по вул. Кірова, 75в кв. 8, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа №3925 
субсидії 223 грн. 16 коп. на 7 місяців на суму 1562 грн. 12 коп. 

-гр. Сергієнко Софії Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 45 кв. 30, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа №4005 
субсидії 228 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 1600 грн. 55 коп. 

-гр. Бутрик Ганні Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 39 кв. 32, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №4027 
субсидії 220 грн. 05 коп. на 7 місяців на суму 1540 грн. 35 коп. 

-гр. Якуповій Валентині Трохимівні, яка проживає по вул. В. Сосновського,72а кв. 22, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4045 субсидії 334 грн. 50 коп. на 7 місяців на суму 2341 грн. 50 коп. 

-гр. Кухарчук Марії Йосипівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 37, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4082 субсидії 257 грн. 70 коп. на 7 місяців на суму 1803 грн. 90 коп. 

-гр. Мошківській Надії Трохимівні, яка проживає по вул. Кірова, 32 кв. 26, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   
№4213 субсидії 230 грн. 79 коп. на 7 місяців на суму 1615 грн. 53 коп. 

-гр. Доротенко Ірині Сігізмундівні, яка проживає по вул. Грушевського, 32 кв. 3, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4397 субсидії 337 грн. 29 коп. на 7 місяців на суму 2361 грн. 03 коп. 

-гр. Пазенюк Галині Артемівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 34 кв. 10, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4453 субсидії 316 грн. 82 коп. на 7 місяців на суму 2217 грн. 74 коп. 

-гр. Сапожнік Ніні Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44а кв. 75, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4548 субсидії 323 грн. 04 коп. на 7 місяців на суму 2261 грн. 28 коп. 

-гр. Смирновій Фаїні Федорівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 37 кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   
№4591 субсидії 233 грн. 95 коп. на 7 місяців на суму 1637 грн. 65 коп. 

-гр. Беху Михайлу Костянтиновичу, який проживає по вул. В. Сосновського, 30 кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4702 субсидії 359 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 2516 грн. 71 коп. 

-гр. Сахненко Ганні Семенівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 4 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 4900 
субсидії 118 грн. 81 коп. на 7 місяців на суму 831 грн. 67 коп. 

-гр. Кузнецовій Валентині Михайлівні, яка проживає по вул. Гастелло, 16 кв. 48, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4914 субсидії 317 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 2223 грн. 97 коп. 

-гр. Вербицькій Надії Миколаївні, яка проживає по вул. Жовтневій, 174а, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 5903 
субсидії 253 грн. 36 коп. на 7 місяців на суму 1773 грн. 52 коп. 



-гр. Асочакову Ігору Олександровичу, який проживає по вул. Мельника, 11 кв. 45, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6035 субсидії 367 грн. 40 коп. на 7 місяців на суму 2571 грн. 80 коп. 

-гр. Василевич Валентині Володимирівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 171, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6258 субсидії 296 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 2075 грн. 71 коп. 

-гр. Киселевич Марії Опанасівні, яка проживає по вул. Грушевського, 46 кв. 9, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6633 субсидії 548 грн. 05 коп. на 7 місяців на суму 3836 грн. 35 коп. 

-гр. Буткевич Надії Степанівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48а кв. 52, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6688 субсидії 216 грн. 96 коп. на 7 місяців на суму 1518 грн. 72 коп. 

-гр. Разіній Світлані Андріївні, яка проживає по вул. Грушевського, 25 кв. 75, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 6709 
субсидії 195 грн. 05 коп. на 7 місяців на суму 1365 грн. 35 коп. 

-гр. Данильчук Надії Іванівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 72а кв. 47, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6775 субсидії 252 грн. 63 коп. на 7 місяців на суму 1768 грн. 41 коп. 

-гр. Невмержицькій Марії Станіславівні, яка проживає по вул. Маяковського, 16 кв. 25, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6843 субсидії 246 грн. 80 коп. на 7 місяців на суму 1727 грн. 60 коп. 

-гр. Миряновій Маргариті Миколаївні, яка проживає по вул. Кірова, 45 кв. 31, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 6874 
субсидії 275 грн. 13 коп. на 7 місяців на суму 1925 грн. 91 коп. 

-гр. Вигівській Ганні Петрівні, яка проживає по вул. Крупської, 5 кв. 63, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №7024 
субсидії 307 грн. 12 коп. на 7 місяців на суму 2149 грн. 84 коп. 

-гр. Петровській Ніні Андріївні, яка проживає по вул. Базарній, 20 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа №7041 
субсидії 257 грн. 20 коп. на 7 місяців на суму 1800 грн. 40 коп. 

-гр. Тищенко Лідії Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74б кв. 62, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа          № 
7341 субсидії 398 грн. 16 коп. на 7 місяців на суму 2787 грн. 12 коп. 

-гр. Озінковській Ніні Максимівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 135, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7401 субсидії 164 грн. 50 коп. на 7 місяців на суму 1151 грн. 50 коп. 

-гр. Доманській Любові Степанівні, яка проживає по вул. Київській, 19в кв. 30, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7457 субсидії 399 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 2798 грн. 95 коп. 

-гр. Гаврилюк Олені Олесіївні, яка проживає по вул. Гастелло, 22а кв. 10, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №7537 
субсидії 306 грн. 90 коп. на 7 місяців на суму 2148 грн. 30 коп. 

-гр. Рафальській Надії Стапанівні, яка проживає по вул. Гастелло, 28 кв. 11, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №7646 
субсидії 434 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 3042 грн. 97 коп. 

-гр. Подригулі Ніні Степанівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 34 кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7653 субсидії 289 грн. 15 коп. на 7 місяців на суму 2024 грн. 05 коп. 



-гр. Курдун Наталії Михайлівні, яка проживає по вул. Франка, 7а кв. 1, (власник 
Мойсеєнко Тетяна Михайлівна, померла 05.03.11р.), відсутні доходи за два місяці,  
враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 3135 субсидії     
296 грн. 98 коп. на 7 місяців на суму 2078 грн. 86 коп. 

-гр. Шевченко Валентині Степанівні, яка проживає по вул. Кірова, 9 кв. 29, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №7742 
субсидії 253 грн. 76 коп. на 7 місяців на суму 1776 грн. 32 коп. 

-гр. Миронову Валерію Семеновичу, який проживає по вул. Грушевського, 70 кв. 37, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8144 субсидії 294 грн. 87 коп. на 7 місяців на суму 2064 грн. 09 коп. 

-гр. Ружинській Катерині Кирилівні, яка проживає по вул. Грушевського, 20 кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8358 субсидії 507 грн. 16 коп. на 7 місяців на суму 3550 грн. 12 коп. 

-гр. Поліщук Ірині Миколаївні, яка проживає по вул. Кривоноса, 4а кв. 5, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №8517 
субсидії 232 грн. 79 коп. на 7 місяців на суму 1629 грн. 53 коп. 

-гр. Грищенко Теофілі Войцехівні, яка проживає по вул. Кірова, 76 кв. 21, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №8582 
субсидії 258 грн. 16 коп. на 7 місяців на суму 1807 грн. 12 коп. 

-гр. Потопальській Антоніні Степанівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 65 кв. 58, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8587 субсидії 491 грн. 82 коп. на 7 місяців на суму 3442 грн. 74 коп. 

-гр. Бондар Ганні Дем’янівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв. 68, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8646 субсидії 160 грн. 24 коп. на 7 місяців на суму 1121 грн. 68 коп. 

-гр. Годлевській Ользі Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 41а кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8661 субсидії 341 грн. 30 коп. на 7 місяців на суму 2389 грн. 10 коп. 

-гр. Остапенко Галині Вікторівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 98, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8803 субсидії 243 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 1701 грн. 77 коп. 

-гр. Дідківській Вірі Корніївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 72а кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9353 субсидії 308 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 2159 грн. 71 коп. 

-гр. Андрощук Галині Степанівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 52б кв. 49, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9495 субсидії 530 грн. 99 коп. на 7 місяців на суму 3716 грн. 93 коп. 

-гр. Капітулі Людмилі Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 86а кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №9688 
субсидії 342 грн. 80 коп. на 7 місяців на суму 2399 грн. 60 коп. 

-гр. Біляк Ємілії Сергіївні, яка проживає по вул. Київській, 13 кв. 32, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 10044 
субсидії 145 грн. 20 коп. на 7 місяців на суму 1016 грн. 40 коп. 

-гр. Наумчук Валентині Федорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 46, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10287 субсидії 278 грн. 41 коп. на 7 місяців на суму 1948 грн. 87 коп. 

-гр. Суржинській Любові Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 35 кв. 8, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10431субсидії 379 грн. 18 коп. на 7 місяців на суму 2654 грн. 26 коп. 



-гр. Міщенко Ользі Петрівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 134, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 10561 субсидії 297 грн. 21 коп. на 7 місяців на суму 2080 грн. 47 коп. 

-гр. Білошицькій Галині Василівні, яка проживає по вул. Гастелло, 28 кв. 19, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 10574 субсидії 417 грн. 57 коп. на 7 місяців на суму 2922 грн. 99 коп. 

-гр. Голубцовій Тамарі Аркадіївні, яка проживає по вул. Грушевського, 74б кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10894 субсидії 340 грн. 37 коп. на 7 місяців на суму 2382 грн. 59 коп. 

-гр. Бичинській Ганні Петрівні, яка проживає по пров.2 К. Маркса, 3 кв. 58, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 10979 субсидії 158 грн.66 коп. на 7 місяців на суму 1110 грн. 62 коп. 

-гр. Коваленко Марії Григорівні, яка проживає по вул. Кривоноса, 6 кв. 8, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№  11019 субсидії 298 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 2086 грн. 70 коп. 

-гр. Волошиній Тетяні Петрівні, яка проживає по вул. Київській, 5 кв. 69, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11089 субсидії 283 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 1981 грн. 70 коп. 

-гр. Мельник Ользі Наркизівні, яка проживає по вул. Каштанова, 18 кв. 12, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11207 субсидії 294 грн. 41 коп. на 7 місяців на суму 2060 грн. 87 коп. 

-гр. Грищенко Надії Петрівні, яка проживає по вул. Каштанова, 20 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11244 субсидії 319 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 2239 грн. 02 коп. 

-гр. Канайкіній Надії Федорівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв. 42, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11354 субсидії 197 грн. 68 коп. на 7 місяців на суму 1383 грн. 76 коп. 

-гр. Туз Марії Данилівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44а кв. 72, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11375 субсидії 173 грн. 40 коп. на 7 місяців на суму 1213 грн. 80 коп. 

-гр. Пашкевич Надії Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 34 кв. 10, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 11450 
субсидії 146 грн. 92 коп. на 7 місяців на суму 1028 грн. 44 коп. 

-гр. Кулик Людмилі Миколаївні, яка проживає по вул. Грушевського, 37 кв. 44, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10530 субсидії 125 грн. 51 коп. на 7 місяців на суму 878 грн. 57 коп. 

-гр. Мойсеєнко Валентині Олексіївні, (власник (чоловік) - Мойсеєнко Микола 
Талімонович, помер 18.09.2011р.) яка проживає по вул. Кірова, 78 кв. 66, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 11747 
субсидії 266 грн. 70 коп. на 7 місяців на суму 1866 грн. 90 коп. 

-гр. Захарчуку Павлу Васильовичу, який проживає по вул. Гастелло, 24 кв. 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11754 субсидії 286 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 2002 грн. 21 коп. 

-гр. Березівській Тетяні Павлівні, яка проживає по вул. Некрасова, 69, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 11772 
субсидії 87 грн. 19 коп. на 7 місяців на суму 610 грн. 33 коп. 

-гр. Степанюк Катерині Сидорівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11864 субсидії 261 грн. 04 коп. на 7 місяців на суму 1827 грн. 28 коп. 



-гр. Прокопенко Галині Анатоліївні, яка проживає по вул. Кірова, 78а кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12003 субсидії 295 грн. 09 коп. на 7 місяців на суму 2065 грн. 63 коп. 

-гр. Хомич Любові Ільківні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 3 кв. 23, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12034 субсидії 139 грн. 78 коп. на 7 місяців на суму 978 грн. 46 коп. 

-гр. Русановій Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Тичини, 36, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12102 
субсидії 346 грн. 90 коп. на 7 місяців на суму 2428 грн. 30 коп. 

-гр. Южаніновій Марії Наумівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44 кв. 36, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12110 субсидії 253 грн. 20 коп. на 7 місяців на суму 1772 грн. 40 коп. 

-гр. Ткаченку Євдокиму Григоровичу, який проживає по вул. Дзержинського, 41, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12113 субсидії 111 грн. 40 коп. на 7 місяців на суму 779 грн. 80 коп. 

-гр. Бутонаєвій Евеліні Костянтинівні, яка проживає по вул. В.Сосновського, 46 кв. 40, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12140 субсидії 324 грн.35 коп. на 7 місяців на суму 2270 грн. 45 коп. 

-гр. Бартковяк Тамарі Костянтинівні, яка проживає по вул. Мельника, 14 кв. 13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12171 субсидії 262 грн. 20 коп. на 7 місяців на суму 1835 грн. 40 коп. 

-гр. Слободянюк Ларисі Іванівні, яка проживає по вул. Маяковського, 14 кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12129 субсидії 290 грн. 20 коп. на 7 місяців на суму 2031 грн. 40 коп. 

-гр. Гамерник Марії Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 119 кв. 74, частково відсутні 
доходи у власника, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   
№ 12288 субсидії 382 грн. 93 коп. на 7 місяців на суму 2680 грн. 51 коп. 

-гр. Кононенко Ніні Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 84 кв. 55, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12361 
субсидії 330 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 2315 грн. 95 коп. 

-гр. Яхимович Наталії Петрівні, яка проживає по вул. Вю. Сосновського, 72 кв. 66, 
відсутні доходи у власника (по догляду за дитиною за довідкою ЛКК), враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12383 субсидії 382 грн. 05 коп. на 7 
місяців на суму 2674 грн. 35 коп. 

-гр. Ірушкіній Галині Степанівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 52б кв. 59, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12443 субсидії 247  грн. 12 коп. на 7 місяців на суму 1729 грн. 84 коп. 

-гр. Кириленко Тамарі Арсентіївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв. 36, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12516 субсидії 252 грн. 08 коп. на 7 місяців на суму 1764 грн. 56 коп. 

-гр. Каліці Маріану Марковичу, який проживає по вул. Київській, 19б кв. 50, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12582 субсидії 332 грн. 67 коп. на 7 місяців на суму 2328 грн. 69 коп. 

-гр. Клюковській Альбіні Петрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 32 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12613 субсидії 305 грн. 30 коп. на 7 місяців на суму 2137 грн. 10 коп. 

-гр. Меленівській Наталі Іллівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 142, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа 
№12635 субсидії 393 грн. 21 коп. на 7 місяців на суму 2752 грн. 47 коп. 



-гр. Васильчук Тетяні Петрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 50 кв. 13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12655 субсидії 403  грн. 74 коп. на 7 місяців на суму 2826 грн. 18 коп. 

-гр.Кириченко Галині Антонівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 4а кв. 37, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа 
№12671 субсидії 470 грн. 55 коп. на 7 місяців на суму 3293 грн. 85 коп. 

-гр. Мельник Ганні Федорівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 19а, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12737 
субсидії 466 грн. 97 коп. на 7 місяців на суму 3268 грн. 79 коп. 

-гр. Маліновській Валентині Миколаївні, яка проживає по вул. Бровар, 57, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12747 субсидії 444 грн. 83 коп. на 7 місяців на суму 3113 грн. 81 коп. 

-гр. Копитову Володимиру Іллічу, який проживає по вул. К. Маркса, 65а кв. 17, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12822 субсидії 350 грн. 48 коп. на 7 місяців на суму 2453 грн. 36 коп. 

-гр. Ходаківській Галині Костянтинівні, яка проживає по вул. Грушевського, 39 кв. 20, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12840 субсидії 131 грн.18 коп. на 7 місяців на суму 918 грн. 26 коп. 

-гр. Наконечній Клавдії Михайлівні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 36, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12986 субсидії 172 грн.76 коп. на 7 місяців на суму 1209 грн. 32 коп. 

-гр. Охримчук Ніні Олексіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 72 кв. 27, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12862 субсидії 161 грн.30 коп. на 7 місяців на суму 1129 грн. 10 коп. 

-гр. Соколовській Валентині Михайлівні, яка проживає по вул. Маяковського, 16 кв. 20, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12997 субсидії 253 грн. 45 коп. на 7 місяців на суму 1774 грн. 15 коп. 

-гр. Сурновій Валентині Миколаївні, яка проживає по вул. Гастелло, 22 кв. 28, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13083 субсидії 416 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 2917 грн. 95 коп. 

-гр. Давидяк Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 100 кв. 79, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13125 субсидії 236 грн. 24 коп. на 7 місяців на суму 1653 грн. 68 коп. 

-гр. Рашко Валентині Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 67а кв.11, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13229 субсидії 213 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 1491 грн. 77 коп. 

-гр. Сусловій Ніні Андріївні, яка проживає по вул. Київській, 19 кв. 8, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 13254 
субсидії 371 грн. 47 коп. на 7 місяців на суму 2600 грн. 29 коп. 

-гр. Грищенку Олегу Івановичу, який проживає по вул. В. Сосновського, 19 кв. 38, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13307 субсидії 410 грн.76 коп. на 7 місяців на суму 2875 грн. 32 коп. 

-гр. Тарасенко Раїсі Талимонівні, яка проживає по вул. Красіна, 8 кв. 21, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13323 субсидії 458 грн. 46 коп. на 7 місяців на суму 3209 грн. 22 коп. 

-гр. Гончаровій Ніні Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 52 кв. 18, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13371 субсидії 182 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 1277 грн. 01 коп. 



-гр. Казаковій Ользі Павлівні, яка проживає по пров. 2 Гранітному, 4 на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 13375 
субсидії 321 грн. 87 коп. на 7 місяців на суму 2253 грн. 09 коп. 

-гр. Ничипорук Людмилі Юріївні, яка проживає по вул. Грушевського, 74а кв. 48, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13430 субсидії 268  грн. 32 коп. на 7 місяців на суму 1878 грн. 24 коп. 

-гр. Возбранній Віліні Броніславівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46в кв. 10, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13474 субсидії 207 грн. 18 коп. на 7 місяців на суму 1450 грн. 26 коп. 

-гр. Мороз Світлані Василівні, яка проживає по вул. Кірова, 5 кв. 57, відсутні доходи у 
власника (по догляду за дитиною за довідкою ЛКК), враховуючи тяжке матеріальне становище 
– з  жовтня  2011 року, справа № 13588 субсидії 509 грн. 29 коп. на 7 місяців на суму 3565 грн.        
03 коп. 

-гр. Бондарчуку Валерію Миколайовичу, який проживає по вул. Кірова, 82 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13618 субсидії 148 грн. 35 коп. на 7 місяців на суму 1038 грн. 45 коп. 

-гр. Сич Світлані Антонівні, яка проживає по пров. Табукашвілі, 14 кв. 56, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13650 субсидії 406 грн. 77 коп. на 7 місяців на суму 2847 грн. 39 коп. 

-гр. Процко Ганні Кіндратівні, яка проживає по вул. Кірова, 34 кв. 6, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 13735 
субсидії 159 грн. 08 коп. на 7 місяців на суму 1113 грн. 56 коп. 

-гр. Ярошенко Ірині Петрівні, яка проживає по вул. Чапаєва, 43/65 кв. 1, у власника 
частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11809 субсидії 269 грн. 00 коп. на 7 місяців на суму 1883 грн. 00 коп. 

-гр. Гринченко Людмилі Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 32а кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13600 субсидії 139 грн. 96 коп. на 7 місяців на суму 979 грн. 72 коп. 

-гр. Сушицькій Іраїді Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 68, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   № 11708 
субсидії 161 грн. 20 коп. на 7 місяців на суму 1128 грн. 40 коп. 

-гр. Бортун Ганні Михайлівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 35, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа          № 13319 
субсидії 300 грн. 57 коп. на 7 місяців на суму 2103 грн. 99 коп. 

-гр. Семенчук Марії Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 25 кв. 7, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 51 субсидії  416 грн. 02 коп. на 7 місяців на суму 2912 грн. 14  коп. 

-гр. Яблонській Ользі Болеславівні, яка проживає по вул. Крупської, 5 кв. 53, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 83 субсидії  268 грн. 91 коп. на 7 місяців на суму 1882 грн. 37 коп. 

-гр. Скавинській Валентині Федорівні, яка проживає по вул. Красіна, 6 кв. 10, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 113 
субсидії 395 грн. 22 коп. на 7 місяців на суму 2766 грн. 54 коп. 

-гр. Покотиловій Раїсі Лук’янівні, яка проживає по вул. Кірова, 45 кв. 21, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 207 субсидії  246 грн. 80 коп. на 7 місяців на суму 1727 грн. 60 коп. 

-гр. Обез’яніній Надії Максимівні, яка проживає по вул. Грушевського, 32а кв. 6, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 286 субсидії 160  грн. 77 коп. на 7 місяців на суму 1125 грн. 39 коп. 



-гр. Тетерук Валентині Павлівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 161, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 408 субсидії  303 грн. 09 коп. на 7 місяців на суму 2121 грн. 63 коп. 

-гр. Вигівській Євдокії Юріївні, яка проживає по вул. Київській, 13 кв. 50, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 546 субсидії 320 грн. 50 коп. на 7 місяців на суму 2243 грн. 50 коп. 

-гр. Шарко Світлані Андріївні, яка проживає по вул. Грушевського, 38а кв. 8, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 585 субсидії  174 грн. 22 коп. на 7 місяців на суму 1219 грн. 54 коп. 

-гр. Кириленко Єві Степанівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв. 22, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 688 субсидії 318 грн. 46 коп. на 7 місяців на суму 2229 грн. 22 коп. 

-гр. Ущапівській Любові Андріївні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 90, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 845 субсидії 321 грн. 96 коп. на 7 місяців на суму 2253 грн. 72 коп. 

-гр. Ляшко Валентині Сергіївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв.50, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 906 субсидії 344 грн. 13 коп. на 7 місяців на суму 2408 грн. 91 коп. 

-гр. Бовсунівському Василю Мефодійовичу, який проживає по вул. Київській, 21а кв. 35, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 1392 субсидії 125 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 880 грн. 95 коп. 

-гр. Білоус Галині Іванівні, яка проживає по вул. Мельника, 20 кв. 25, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 1426 
субсидії 329 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 2308 грн. 95 коп. 

-гр. Дмитренко Марії Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 91 кв. 24, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 1463 
субсидії 258 грн. 55 коп. на 7 місяців на суму 1809 грн. 85 коп. 

-гр. Титюк Ніні Єгорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 39 кв. 27, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 1836 субсидії 178 грн. 68 коп. на 7 місяців на суму 1250 грн. 76 коп. 

-гр. Шкляєвій Ользі Олександрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46в кв. 37, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 1958 субсидії 170 грн. 70 коп. на 7 місяців на суму 1194 грн. 90 коп. 

-гр. Шпанарській Марії Кузьмінічні, яка проживає по вул. Кірова, 48 кв. 16, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2423 субсидії 142 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 1000 грн. 02  коп. 

-гр. Клименко Ірині Дмитрівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 33 кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2505 субсидії 254 грн. 82 коп. на 7 місяців на суму 1783 грн. 74 коп. 

-гр. Пелих Юлії Олександрівні, яка проживає по вул. Щорса, 2 кв. 80, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 2762 
субсидії 259 грн. 68 коп. на 7 місяців на суму 1817 грн. 76 коп. 

-гр. Темнюк Клавдії Михайлівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 15 кв. 13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2766 субсидії 382 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 2674 грн. 21 коп. 

-гр. Щегольковій Ользі Йосипівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 4 кв. 2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2784 субсидії 329 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 2306 грн. 01 коп. 



-гр. Курдіній Ніні Василівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 52 кв. 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2842 субсидії 281 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 1967 грн. 70 коп. 

-гр. Луговець Тамарі Семенівні, яка проживає по вул. Гастелло, 18 кв. 32, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2863 субсидії 303 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 2125 грн. 55 коп. 

-гр. Вигівській Валентині Георгіївні, яка проживає по вул. Кірова, 78 кв. 44, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 3063 субсидії 385 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 2698 грн. 01 коп. 

-гр. Болдиревій Галині Григорівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46 кв. 34, на 
загальну площу житла, при наявності порушення по центру зайнятості у сина, враховуючи 
тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 3096 субсидії 412 грн. 41 коп. 
на 7 місяців на суму 2886 грн. 87 коп. 

-гр. Скиданчук Тетяні Іванівні, яка проживає по вул. Гастелло, 22а кв. 27, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 3168 субсидії 408 грн. 00 коп. на 7 місяців на суму 2856 грн. 00 коп. 

-гр. Казєєвій Валентині Василівні, яка проживає по вул. Горького, 29 кв. 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 3377 субсидії 347 грн. 40 коп. на 7 місяців на суму 2431 грн. 80 коп. 

-гр. Шапкіній Аліні Михайлівні, яка проживає по вул. Кірова, 111 кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 3599 субсидії 187 грн. 01 коп. на 7 місяців на суму 1309 грн. 07 коп. 

-гр. Орищенку Василю Степановичу, який проживає по пров. 2 Добролюбова, 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 3637 субсидії 444 грн. 35 коп. на 7 місяців на суму 3110 грн. 45 коп. 

-гр. Грищенку Миколі Андрійовичу, який проживає по вул. Гастелло, 28 кв. 41, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4099 субсидії 413 грн. 60 коп. на 7 місяців на суму 2895 грн. 20 коп. 

-гр. Шушпан Вірі Василівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 15 кв. 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 4861 
субсидії 272 грн. 77 коп. на 7 місяців на суму 1909 грн. 39 коп. 

-гр. Каленській Лідії Павлівні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 63, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 4107 субсидії 360 грн. 25 коп. на 7 місяців на суму 2521 грн. 75 коп. 

-гр. Волківській Ларисі Тимофіївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 10 кв. 128, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4284 субсидії 185 грн. 32 коп. на 7 місяців на суму 1297 грн. 24 коп. 

-гр. Мудриченко Марії Петрівні, яка проживає по пров. 2  К. Маркса, 3 кв. 87, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 4318 
субсидії  180 грн. 59 коп. на 7 місяців на суму 1264 грн. 13 коп. 

-гр. Павлюк Антоніні Нестервівні, яка проживає по вул. Мельника, 11 кв. 8, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 4439 субсидії 303 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 2121 грн. 21 коп. 

-гр. Нагорному Миколі Федоровичу, який проживає по вул. Кірова, 91 кв. 56, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 4965 субсидії 104 грн. 94 коп. на 7 місяців на суму 734 грн. 58 коп. 

-гр. Джигорі Марії Павлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 72а кв. 39, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6103 субсидії 170 грн. 72 коп. на 7 місяців на суму 1195 грн. 04 коп. 



-гр. Соловйовій Руфіні Миколаївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 72а кв. 60, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 5020 субсидії 171 грн. 01 коп. на 7 місяців на суму 1197 грн. 07 коп. 

-гр. Якусевичу Миколі Івановичу, який проживає по вул. Бровар, 22 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 5794 субсидії  508 грн. 21 коп. на 7 місяців на суму 3557 грн. 47 коп. 

-гр. Отришко Олені Антонівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44б кв. 72, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6055 субсидії 176 грн. 67 коп. на 7 місяців на суму 1236 грн. 69 коп. 

-гр. Колесниченко Іді Трохимівні, яка проживає по вул. Кірова, 84 кв. 74, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6077 субсидії  294 грн. 52 коп. на 7 місяців на суму 2061 грн. 64 коп. 

-гр. Чаюковій Галині Олександрівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 65а  кв. 67, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6101 субсидії 287 грн. 42 коп. на 7 місяців на суму 2011 грн. 94 коп. 

-гр. Стародубцевій Катерині Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 48а кв. 18, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6160 субсидії 311 грн. 22 коп. на 7 місяців на суму 2178 грн. 54 коп. 

-гр. Ліщенку Григорію Степановичу, який проживає по вул. Кірова, 101 кв. 52, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6320 субсидії 257 грн. 01 коп. на 7 місяців на суму 1799 грн. 07 коп. 

-гр. Сімаковій Марії Іванівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 19 кв. 10, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6391 субсидії 146  грн. 39 коп. на 7 місяців на суму 1024 грн. 73 коп. 

-гр. Стасюк Варварі Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 38а кв. 41, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6454 субсидії 393 грн. 21 коп. на 7 місяців на суму 2752 грн. 47 коп. 

-гр. Дученко Надії Томашівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 28 кв. 6, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 6754 
субсидії  314 грн. 28 коп. на 7 місяців на суму 2199 грн. 96 коп. 

-гр. Кормінець Антоніні Петрівні, яка проживає по вул. Шолом-Алехема, 17 кв. 56, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6848 субсидії 280 грн. 68 коп. на 7 місяців на суму 1964 грн. 76 коп. 

-гр. Дегтяр Євдокії Григорівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 75, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6879 субсидії 278 грн. 67 коп. на 7 місяців на суму 1950 грн. 69 коп. 

-гр. Романенко Людмилі Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 34 кв. 22, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6885 субсидії 255 грн. 40 коп. на 7 місяців на суму 1787 грн. 80 коп. 

-гр. Бєлоглазовій Інесі Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 86а кв. 34, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7000 субсидії 189 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 1323 грн. 70 коп. 

-гр. Ваховській Жанні Володимирівні, яка проживає по вул. Мельника, 14 кв. 57, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7695 субсидії 249 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 1748 грн. 95 коп. 

-гр. Шуляренку Валерію Петровичу, який проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 38, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7937 субсидії 316 грн. 34 коп. на 7 місяців на суму 2214 грн. 38 коп. 



-гр. Гудзевич Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 34, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8175 субсидії 152 грн. 98 коп. на 7 місяців на суму 1070 грн. 86 коп. 

-гр. Костюченко Марії Захарівні, яка проживає по вул. Кірова, 78а кв. 11, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8650 субсидії 426 грн. 31 коп. на 7 місяців на суму 2984 грн. 17 коп. 

-гр. Семенчук Мотрі Дмитрівні, яка проживає по вул. Гастелло, 24 кв. 19, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8679 субсидії  420 грн. 28 коп. на 7 місяців на суму 2941 грн. 96 коп. 

-гр. Шахрайчук Галині Миколаївні, яка проживає по вул. Кірова, 47 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8370 субсидії 235 грн. 32 коп. на 7 місяців на суму 1647 грн. 24 коп. 

-гр. Москвітіній Тамарі Тихонівні, яка проживає по вул. Мельника, 14 кв. 65, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8826 субсидії 201 грн. 83 коп. на 7 місяців на суму 1412 грн. 81 коп. 

-гр. Шерстюк Марії Єфремівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46в кв. 14, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8865 субсидії 210 грн. 98 коп. на 7 місяців на суму 1476 грн. 86 коп. 

-гр. Соловйовій Катерині Григорівні, яка проживає по вул. Київській, 17б кв. 61, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9156 субсидії 219 грн. 09 коп. на 7 місяців на суму 1533 грн. 63 коп. 

-гр. Горицькому Анатолію Прокоповичу, який проживає по вул. Горького, 90 кв. 8, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9402 субсидії 268 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 1876 грн. 70 коп. 

-гр. Васянович Галині Сергіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 41 кв. 2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9535 субсидії 406  грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 2846 грн. 55 коп. 

-гр. Снігурі Олені Михайлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 32 кв. 3, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9552 субсидії  340 грн. 00 коп. на 7 місяців на суму 2380 грн. 00 коп. 

-гр. Бех Ользі Степанівні, яка проживає по вул. Київській, 7 кв. 95, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 9708 
субсидії 325 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 2279 грн. 97 коп. 

-гр. Петренко Ніні Володимирівні, яка проживає по вул. Пролетарська, 5 кв. 30, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9852 субсидії 146 грн. 48 коп. на 7 місяців на суму 1025 грн. 36 коп. 

-гр. Петренко Зінаїді Данилівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 5 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 9431 субсидії 278 грн. 12 коп. на 7 місяців на суму 1946 грн. 84 коп. 

-гр. Нестеренко Тамарі Миколаївні, яка проживає по вул. Київській, 5 кв. 130, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 9937 
субсидії 382 грн. 22 коп. на 7 місяців на суму 2675 грн. 54 коп. 

-гр. Струпинській Галині Михайлівні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 74, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9939 субсидії  463 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 3244 грн. 01 коп. 

-гр. Євсеєвій Валентині Констянтинівна, яка проживає по вул. Кривоноса, 2 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10141 субсидії 210 грн. 64 коп. на 7 місяців на суму 1474 грн. 48 коп. 



-гр. Малюгіну Юрію Панфіловичу, який проживає по вул. Грушевського, 28а кв. 16, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10162 субсидії 233 грн. 91 коп. на 7 місяців на суму 1637 грн. 37 коп. 

-гр. Шунь Валентині Радіонівні, яка проживає по вул. Кірова, 78а кв. 53, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 10193 субсидії  480 грн. 36 коп. на 7 місяців на суму 3362 грн. 52 коп. 

-гр. Мельниченко Марії Дмитрівні, яка проживає по вул. Кірова, 91 кв. 28, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 10362 субсидії 353 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 2471 грн. 77 коп. 

-гр. Сушицькій Надії Миколаївні, яка проживає по вул. Франка, 10 кв. 4, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 10513 субсидії 326 грн. 95 коп. на 7 місяців на суму 2288 грн. 65 коп. 

-гр. Поляновській Тетяні Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 92, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10614 субсидії 431 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 3021 грн. 97 коп. 

-гр. Ніконенко Тамарі Михайлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46в кв. 76, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10811 субсидії 173 грн. 81 коп. на 7 місяців на суму 1216 грн. 67 коп. 

-гр. Ковальчук Ніні Авксентіївні, яка проживає по вул. Маяковського, 8 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 10889 субсидії 405 грн. 38 коп. на 7 місяців на суму 2837 грн. 66 коп. 

-гр. Хладек Валентині Арсентіївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 102/14 кв. 49, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10963 субсидії 127 грн. 36 коп. на 7 місяців на суму 891 грн. 52 коп. 

-гр. Білошицькій Лідії Іванівні, яка проживає по вул. Каштанова, 4 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 11220 субсидії 289 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 2026 грн. 01 коп. 

-гр. Задорожній Марії Павлівні, яка проживає по вул. Сонячній, 8 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11229 субсидії 261  грн. 09 коп. на 7 місяців на суму 1827 грн. 63 коп. 

-гр. Трасковському Антону Миколайовичу, який проживає по вул. Каштанова, 20 кв. 8, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11282 субсидії 263 грн. 35 коп. на 7 місяців на суму 1843 грн. 45 коп. 

-гр. Жмаченко Марії Іванівні, яка проживає по вул. Сонячній, 10 кв. 20, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11306 субсидії 442 грн. 88 коп. на 7 місяців на суму 3100 грн. 16 коп. 

-гр. Колосу Казимиру Станіславовичу, який проживає по вул. Каштанова, 20 кв. 9, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11322 субсидії 315 грн. 30 коп. на 7 місяців на суму 2207 грн.10 коп. 

-гр. Зайченко Ользі Іванівні, (власник - Зайченко Микола Іванович, помер 08.08.2011р.), 
яка проживає по вул. Сонячній, 4а кв. 15, на загальну площу житла, враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 11494 субсидії 252 грн. 66 коп. на 7 
місяців на суму 1768  грн. 62 коп. 

-гр. Ямінській Галині Іванівні, яка проживає по вул. Гастелло, 26 кв. 15, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11512 субсидії 428 грн.17 коп. на 7 місяців на суму 2997 грн. 19 коп. 

-гр. Неменущій Лідії Андріївні, яка проживає по вул. Гастелло, 22б кв. 12, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11584 субсидії 346 грн. 87 коп. на 7 місяців на суму 2428 грн. 09 коп. 



-гр. Магер Катерині Миколаївні, яка проживає по вул. Кірова, 84 кв. 73, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11621 субсидії 154 грн. 45 коп. на 7 місяців на суму 1081 грн. 15 коп. 

-гр. Ходаківській Надії Андріївні, яка проживає по вул. Крупської, 7 кв. 4, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11955 субсидії 429 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 3004 грн. 89 коп. 

-гр. Марчук Єфросінії Семенівні, яка проживає по вул. Кірова, 67а кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12086 субсидії 280 грн. 42 коп. на 7 місяців на суму 1962 грн. 94 коп. 

-гр.Войтюк Олені Дмитрівні, яка проживає по вул. Мельника, 18 кв. 65, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12358 субсидії 337 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 2359 грн. 77 коп. 

-гр. Костюшко Вірі Іванівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 62, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12394 субсидії 295 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 2066 грн. 89 коп. 

-гр. Масюті Анатолію Івановичу, який проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 94, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12587 субсидії 390 грн. 88 коп. на 7 місяців на суму 2736 грн. 16 коп. 

-гр. Ходаківській Ніні Миколаївні, яка проживає по вул. Київській, 19а кв. 79, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  № 
12659 субсидії 339 грн. 66 коп. на 7 місяців на суму 2377 грн. 62 коп. 

-гр. Ніколіній Ларисі Борисівні, яка проживає по вул. Грушевського, 25 кв. 33, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12709 субсидії 389 грн. 82 коп. на 7 місяців на суму 2728 грн. 74 коп. 

-гр. Соловйовій Світлані Миколаївні, яка проживає по вул. Сонячній, 8 кв. 4, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12806 субсидії 344 грн. 58 коп. на 7 місяців на суму 2412 грн. 06 коп. 

-гр. Павловій Ірині Олексіївні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 66, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12819 субсидії 253 грн. 90 коп. на 7 місяців на суму 1777 грн. 30 коп. 

-гр. Степурі Клавдії Анатоліївні, яка проживає по вул. Грушевського, 37 кв. 57, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12876 субсидії 266 грн. 39 коп. на 7 місяців на суму 1864 грн. 73 коп. 

-гр.Борисову Ігору Вікторовичу, який проживає по вул. К. Маркса, 67а кв.56, у власника 
частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12892 субсидії 263 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 1845 грн. 97 коп. 

-гр. Равській Лідії Миколаївні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 7 кв. 38, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12932 субсидії 328 грн. 21 коп. на 7 місяців на суму 2297 грн. 47 коп. 

-гр. Сингаївській Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського 48а кв. 2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12977 субсидії 463 грн. 87 коп. на 7 місяців на суму 3247 грн. 09 коп. 

-гр. Гаращук Раїсі Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 38а кв. 66, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа             
№ 12987 субсидії 365 грн. 17 коп. на 7 місяців на суму 2556 грн. 19 коп. 

-гр. Сироті Віктору Івановичу, який проживає по вул. Жовтневій, 42 кв. 14, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13007 субсидії 584 грн. 89 коп. на 7 місяців на суму 4094 грн. 23 коп. 



-гр. Нікітіній Валентині Терентіївні, яка проживає по пров. Табукашвілі, 8 кв. 3, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13079 субсидії 272 грн. 36 коп. на 7 місяців на суму 1906 грн. 52 коп. 

-гр. Дерунець Тетяні Михайлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 50 кв. 7, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13111 субсидії 249 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 1746 грн. 01 коп. 

-гр. Павленко Зінаїді Василівні, яка проживає по вул. Воровського, 89 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13153 субсидії 335 грн. 67 коп. на 7 місяців на суму 2349 грн. 69 коп. 

-гр. Рафальській Галині Станіславівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 17 кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13204 субсидії 146 грн. 91 коп. на 7 місяців на суму 1028 грн. 37 коп. 

-гр. Нікончук Валентині Адамівні, яка проживає по вул. Красіна, 4 кв. 28, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13260 субсидії 522 грн. 94 коп. на 7 місяців на суму 3660 грн. 58 коп. 

-гр. Некрасовій Марії Григорівні, яка проживає по вул. Усенова, 11, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 13268 
субсидії 132 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 928 грн. 55 коп. 

-гр. Шелестюку Володимиру Федоровичу, який проживає по вул. Кірова, 101 кв. 57, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13350 субсидії 217  грн. 28 коп. на 7 місяців на суму 1520 грн. 96 коп. 

-гр. Сікорській Любові Аркадіївні, яка проживає по вул. Кірова, 73а кв. 26, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13423 субсидії 356 грн. 84 коп. на 7 місяців на суму 2497 грн. 88 коп. 

-гр. Бичковській Людмилі Іванівні, яка проживає по вул. Мельника, 10а кв. 69, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13522 субсидії 320 грн. 44 коп. на 7 місяців на суму 2243 грн. 08 коп. 

-гр. Кравчук Раїсі Олександрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 31 кв. 6, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13536 субсидії 160 грн. 63 коп. на 7 місяців на суму 1124 грн. 41 коп. 

-гр. Невмержицькій Галині Сергіївні, яка проживає по вул. Комарова, 30, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13575 субсидії 514 грн. 39 коп. на 7 місяців на суму 3600 грн. 73 коп. 

-гр. Постніковій Марії Сергіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46в кв. 87, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13635 субсидії 206 грн. 23 коп. на 7 місяців на суму 1443 грн. 61 коп. 

-гр. Сидоренку Володимиру Івановичу, який проживає по вул. Маяковського, 6 кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13691 субсидії 336 грн. 59 коп. на 7 місяців на суму 2356 грн. 13 коп. 

-гр. Рябушенку Анатолію Анатолійовичу, який проживає по вул. В. Сосновського, 68а    
кв. 22, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 
року, справа № 13744 субсидії 278 грн. 40 коп. на 7 місяців на суму 1948 грн. 80 коп. 

-гр. Вигівській Валентині Федорівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 4а кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13756 субсидії 432 грн. 74 коп. на 7 місяців на суму 3029 грн. 18 коп. 

-гр. Обіходу Степану Івановичу, який проживає по вул. Базарній, 20 кв. 115, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13849 субсидії  356 грн. 23 коп. на 7 місяців на суму 2493 грн. 61 коп. 



-гр. Соколову Федору Петровичу, який проживає по вул. Грушевського, 46 кв. 22, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13852 субсидії 623 грн. 08 коп. на 7 місяців на суму 4361 грн. 56 коп. 

-гр. Лебедєвій Галині Іванівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48а кв. 51, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 31 субсидії 225 грн. 84 коп. на 7 місяців на суму 1580 грн. 88 коп. 

-гр. Сингаївській Ользі Степанвні, яка проживає по вул. Кірова, 84 кв. 57, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 191 субсидії 160 грн. 51 коп. на 7 місяців на суму 1123 грн. 57 коп. 

-гр. Буданцевій Інессі Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 52 кв. 66, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 474 субсидії 295 грн. 56 коп. на 7 місяців на суму 2068 грн. 92 коп. 

-гр. Примаченко Ніні Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 72 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 577 субсидії 376 грн. 42 коп. на 7 місяців на суму 2634 грн. 94 коп. 

-гр. Поповій Валентині Андріївні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 132, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 788 субсидії 266 грн. 75 коп. на 7 місяців на суму 1867 грн. 25 коп. 

-гр. Скоростенській Лідії Арсенівні, яка проживає по вул. Кірова, 67а кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 895 субсидії 291 грн. 76 коп. на 7 місяців на суму 2042 грн. 32 коп. 

-гр. Кузьминчук Ользі Петрівні, яка проживає по вул. Козака, 9, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 1023 
субсидії 444 грн. 80 коп. на 7 місяців на суму 3113 грн. 60 коп. 

-гр. Моголівець Зінаїді Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 41 кв. 15, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 1455 субсидії 356 грн. 82 коп. на 7 місяців на суму 2497 грн. 74 коп. 

-гр. Лавриненко Тетяні Миколаївні, яка проживає по вул. Київській, 11 кв. 61, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 2403 
субсидії 434 грн. 16 коп. на 7 місяців на суму 3039 грн. 12 коп. 

-гр. Серпутько Марії Василівні, яка проживає по вул. кв., на загальну площу житла, 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 3763 субсидії      
231 грн. 17 коп. на 7 місяців на суму 1618 грн. 19 коп. 

-гр. Козаревичу Володимиру Антоновичу, який проживає по вул. Грушевського, 74б      
кв. 35, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 
року, справа № 3816 субсидії 297 грн. 55 коп. на 7 місяців на суму 2082 грн. 85 коп. 

-гр. Тимченко Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 10 кв. 48, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 3832 субсидії 207 грн. 22 коп. на 7 місяців на суму 1450 грн. 54 коп. 

-гр. Лузан Вілі Матеушівні, яка проживає по вул. Кірова, 48 кв. 5, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 4164 
субсидії 133 грн. 88 коп. на 7 місяців на суму 937 грн. 16 коп. 

-гр. Рувінському Григорію Ісаковичу, який проживає по вул. Грушевського, 28 кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4253 субсидії 453 грн. 41 коп. на 7 місяців на суму 3173 грн. 87 коп. 

-гр. Лук’янчук Марії Мартинівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 108, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4939 субсидії 234 грн. 91 коп. на 7 місяців на суму 1644 грн. 37 коп. 



-гр. Науменко Ользі Степанівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 10 кв. 64, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4940 субсидії 229 грн. 39 коп. на 7 місяців на суму 1605 грн. 73 коп. 

-гр. Карабановій Ганні Яківні, яка проживає по вул. Т. Кралі, 89, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 5865 
субсидії 273 грн. 78 коп. на 7 місяців на суму 1916 грн. 46 коп. 

-гр. Дзідзігурі Марії Миколаївні, яка проживає по пров. Табукашвілі, 8а  кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 6457 
субсидії  427 грн. 23 коп. на 7 місяців на суму 2990 грн. 61 коп. 

-гр. Куликовій Євдокії Моїсеївні, яка проживає по вул. Київській, 1 кв. 31, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 7415 субсидії 232 грн. 51 коп. на 7 місяців на суму 1627 грн. 57 коп. 

-гр. Шнайдер Лідії Кіндратівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 23 кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 7560 субсидії 255 грн. 37 коп. на 7 місяців на суму 1787 грн. 59 коп. 

-гр. Бочківській Людмилі Вікторівні, яка проживає по вул. Київській, 5 кв. 92, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №7563 
субсидії 224 грн. 32 коп. на 7 місяців на суму 1570 грн. 24 коп. 

-гр. Кутішенко Ганні Антонівні, яка проживає по вул. Горького, 84 кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 7575 субсидії 237 грн. 62 коп. на 7 місяців на суму 1663 грн. 34 коп. 

-гр. Петровій Валентині Василівні, яка проживає по вул. Гастелло, 22 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 8055 субсидії 424 грн. 30 коп. на 7 місяців на суму 2970 грн. 10 коп. 

-гр. Субіній Леоніді Антонівні, яка проживає по вул. Грушевського, 37 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8088 субсидії 330 грн.39 коп. на 7 місяців на суму 2312 грн. 73 коп. 

-гр. Ніколайчук Ніні Лукашівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46а кв. 67, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8193 субсидії 273 грн. 69 коп. на 7 місяців на суму 1915 грн. 83 коп. 

-гр. Романовій Людмилі Пилипівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48а кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 8298 субсидії 196 грн. 73 коп. на 7 місяців на суму 1377 грн. 11 коп. 

-гр. Голуб Галині Павлівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 3 кв. 3, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 8401 
субсидії 331 грн. 59 коп. на 7 місяців на суму 2321 грн. 13 коп. 

-гр. Потапчук Ніні Степанівні, яка проживає по пров. 2  К. Маркса, 5 кв. 1, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 8615 субсидії 130 грн. 81 коп. на 7 місяців на суму 915 грн. 67 коп.  

-гр. Ніжинському Миколі Францевичу, який проживає по вул. Жмаченка, 46а кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9854 субсидії 203 грн. 36 коп. на 7 місяців на суму 1423 грн. 52 коп. 

-гр. Кухарчук Єві Арсентівні, яка проживає по вул. Кірова, 48 кв. 12, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 8879 
субсидії 136 грн. 88 коп. на 7 місяців на суму 958 грн. 16 коп. 

-гр. Сіренко Людмилі Василівні, яка проживає по вул. Кірова, 80 кв. 50, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 10305 субсидії 286 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 2005 грн. 01 коп. 



-гр. Карвась Галині Миколаївні, яка проживає по вул. Жовтневій, 50д кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 10498 субсидії 368 грн. 15 коп. на 7 місяців на суму 2577 грн. 05 коп. 

-гр. Чумак Нелі Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 50 кв. 18, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11423 субсидії 406 грн. 47 коп. на 7 місяців на суму 2845 грн. 29 коп. 

-гр. Власюк Ірині Миколаївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 102/14 кв. 10, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11596 субсидії 89 грн. 23 коп. на 7 місяців на суму 624 грн. 61 коп. 

-гр. Зобовій Людмилі Володимирівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 52б кв. 63, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11786 субсидії 278 грн. 28 коп. на 7 місяців на суму 1947 грн. 96 коп. 

-гр. Білозеровій Катерині Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 19 кв. 8, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12074 субсидії 260 грн. 76 коп. на 7 місяців на суму 1825 грн. 32 коп. 

-гр. Музиченко Раїсі Тимофіївні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 18 кв. 51, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 
12032 субсидії 194 грн. 95 коп. на 7 місяців на суму 1364 грн. 65 коп. 

-гр. Дідківській Ользі Антонівні, яка проживає по вул.В. Сосновського, 3  кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12075 субсидії 182 грн. 44 коп. на 7 місяців на суму 1277 грн. 08 коп. 

-гр. Корнієнко Олені Броніславівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44в кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12079 субсидії 306 грн. 36 коп. на 7 місяців на суму 2144 грн. 52 коп. 

-гр. Вигівській Ользі Степанівні, яка проживає по вул. Грушевського, 38а кв. 53, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12263 субсидії 506 грн. 23 коп. на 7 місяців на суму 3543 грн. 61 коп. 

-гр. Лічмановій Світлані Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 34 кв. 3, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12269 субсидії 298 грн. 59 коп. на 7 місяців на суму 2090 грн. 13 коп. 

-гр. Тетеріній Надії Данилівні, яка проживає по вул. Дзержинського, 68 кв. 14, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12439 субсидії 231 грн. 12 коп. на 7 місяців на суму 1617 грн. 84 коп. 

-гр. Волківському Леоніду Романовичу, який проживає по вул. Мельника, 13 кв. 69, у 
дочки власника частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  
жовтня  2011 року, справа № 12486 субсидії 385 грн. 24 коп. на 7 місяців на суму 2696 грн.     
68 коп. 

-гр. Волківській Людмилі Леонідівні, яка проживає по вул. Набережній, 20а, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12519 субсидії 437 грн. 39 коп. на 7 місяців на суму 3061 грн. 73 коп. 

-гр. Деркач Ользі Андріївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48а кв. 10, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа 
№12803 субсидії 274 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 1921 грн. 71 коп. 

-гр. Іовцю Георгію Вакуловичу, який проживає по вул. Грушевського, 37 кв. 3, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12836 субсидії 204 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 1429 грн. 89 коп. 

-гр. Петровій Галині Петрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 5, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12964 субсидії 455  грн. 38 коп. на 7 місяців на суму 3187 грн. 66 коп. 



-гр. Перхач Галині Федорівні, яка проживає по вул. Пролетарській, 5 кв. 25, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 13084 субсидії 392 грн. 58 коп. на 7 місяців на суму 2748 грн. 06 коп. 

-гр. Хомич Валентині Антонівні, яка проживає по вул. Базарній, 20 кв. 17, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13197 субсидії  245 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 1718 грн. 01 коп. 

-гр. Кривицькій Тетяні Дмитрівні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 5 кв. 53, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13213 субсидії 463 грн. 66 коп. на 7 місяців на суму 3245 грн. 62 коп. 

-гр. Букалу Миколі Івановичу, який проживає по вул. 1 Травня, 37в кв.10, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 13385 субсидії 162 грн. 98 коп. на 7 місяців на суму 1140 грн. 86 коп. 

-гр. Довжук Надії Іванівні, яка проживає по вул. Жмаченко, 46а кв. 27, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 13738 
субсидії 245 грн. 61 коп. на 7 місяців на суму 1719 грн. 27 коп. 

-гр. Пашинській Галині Василівні, яка проживає по вул. Гагаріна, 14, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 15122 
субсидії 282 грн. 35 коп. на 7 місяців на суму 1976 грн. 45 коп. 

-гр. Ананьєвій Наталі Вікторівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 109, у 
власника частково відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  
2011 року, справа № 3845 убсидії 139 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 976 грн. 71 коп. 

-гр. Мошківській Ніні Петрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 72 кв. 44, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6352 субсидії 325  грн. 07 коп. на 7 місяців на суму 2275 грн. 49 коп. 

-гр. Новоселецькій Людмилі Петрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 25 кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13076 субсидії 480 грн. 12 коп. на 7 місяців на суму 3360 грн. 84 коп. 

-гр. Котовенко Станіслав Іванович, який проживає по вул. Київській, 19б кв. 59, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13 субсидії 192 грн. 99 коп. на 7 місяців на суму 1350 грн. 93 коп. 

-гр. Берсеневій Лідії Василівні, яка проживає по вул. Красіна, 4 кв. 33, (власник – 
Берсенев Володимир Константінович, помер 23.09.11р.), на загальну площу житла, 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 15 субсидії         
462 грн. 50 коп. на 7 місяців на суму 3237 грн. 50 коп. 

-гр. Ткачук Мані Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 8 кв. 101, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 68 субсидії  
450 грн. 37 коп. на 7 місяців на суму 3152 грн. 59 коп. 

-гр. Козуб Надії Данилівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44 кв. 18, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 162 субсидії 150 грн. 18 коп. на 7 місяців на суму 1051 грн. 26 коп. 

-гр. Орищенко Євдокії Аврамівні, яка проживає по вул. Коротуна, 3а кв. 19, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 163 субсидії  168 грн. 97 коп. на 7 місяців на суму 1182 грн. 79 коп. 

-гр. Ковальчуку Борису Олексійовичу, який проживає по вул. Кірова, 6 кв. 57, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 222 
субсидії  377 грн. 74 коп. на 7 місяців на суму 2644 грн. 18 коп. 

-гр. Медведєвій Раїсі Федорівні, яка проживає по вул. Кірова, 76 кв. 25, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 349 субсидії  304 грн. 49 коп. на 7 місяців на суму 2131 грн. 43  коп. 



-гр. Бондаренко Наталії Григорівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 17 кв. 36, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 410 субсидії 270 грн. 48 коп. на 7 місяців на суму 1893 грн. 36 коп. 

-гр.Бутович Євгенії Михайлівні, яка проживає по вул. Гастелло, 28  кв. 66, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 1028 субсидії  431 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 3020 грн. 01 коп. 

-гр. Тереховій Ользі Миколаївні, яка проживає по вул. Маяковського, 39 кв. 31, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 1194 субсидії  375 грн. 38 коп. на 7 місяців на суму 2627 грн. 66 коп. 

-гр. Малигіній Юлії Михайлівні, яка проживає по вул. Мельника, 11 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 1430 субсидії  250 грн. 06 коп. на 7 місяців на суму 1750 грн. 42 коп. 

-гр. Білошицькій Лісаветі Фильївні, яка проживає по пров. П. Морозова, 5, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 1618 субсидії  243 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 1702 грн. 89 коп. 

-гр. Кутишенку Михайлу Івановичу, який проживає по вул. Кірова, 8 кв. 61, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 1702 субсидії  337 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 2359 грн. 77 коп. 

-гр. Багинській Тамарі Петрівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 77, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 1735 субсидії  431 грн. 68 коп. на 7 місяців на суму 3021 грн. 76 коп. 

-гр. Хоревич Тетяні Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 12 кв. 30, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 1976 
субсидії  368 грн. 52 коп. на 7 місяців на суму 2579 грн. 64 коп. 

-гр. Прохоровій Галині Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 101 кв. 21, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2156 субсидії 421 грн. 94 коп. на 7 місяців на суму 2953 грн. 58 коп. 

-гр. Смирновій Валентині Павлівні, яка проживає по вул. Кірова, 82 кв. 17, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2185 субсидії  330 грн. 30 коп. на 7 місяців на суму 2312 грн. 10 коп. 

-гр. Рафальській Леонарді Яківні, яка проживає по вул. Коротуна, 5 кв. 84, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2325 субсидії  211 грн. 63 коп. на 7 місяців на суму 1481 грн. 41 коп. 

-гр. Степанченко Галині Миколаївні, яка проживає по вул. К. Маркса, 56 кв. 2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2384 субсидії 60 грн. 23 коп. на 7 місяців на суму 421 грн. 61 коп. 

-гр. Гавриленко Марії Антонівні, яка проживає по вул. Гастелло, 18 кв. 19, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2469 субсидії  215 грн. 07 коп. на 7 місяців на суму 1505 грн. 49 коп. 

-гр. Заніздрі Ганні Опанасівні, яка проживає по вул. Грушевського, 14/2 кв. 21, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 2614 субсидії 196 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 1378 грн. 02 коп. 

-гр. Славуті Аллі Алойзівні, яка проживає по вул. Кірова, 7 кв. 48, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 2618 
субсидії 368 грн. 22 коп. на 7 місяців на суму 2577 грн. 54 коп. 

-гр. Димчук Ганні Степанівні, яка проживає по вул. Кірова, 86 кв. 25, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 2646 
субсидії 258 грн. 62 коп. на 7 місяців на суму 1810 грн. 34 коп. 



-гр. Алексейчук Ганні Іванівні, яка проживає по 2 пров. К. Маркса, 3 кв. 21, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2809 субсидії  283 грн. 66 коп. на 7 місяців на суму 1985 грн. 62 коп. 

-гр. Цимбал Катерині Устимівні, яка проживає по вул. Кірова, 8 кв. 58, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  № 2980 
субсидії 327 грн. 89 коп. на 7 місяців на суму 2295 грн. 23 коп. 

-гр. Феоктистовій Інні Григорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 91, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 3119 субсидії 321  грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 2252 грн. 95 коп. 

-гр. Матусевич Ларисі Петрівні, яка проживає по вул. Крупської, 5 кв. 14, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 3274 субсидії 388 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 2722 грн. 02 коп. 

-гр. Макаревич Марії Іванівні, яка проживає по вул. Маяковського, 14 кв. 1, на загальну 
площу житла, (неповні доходи у сина власника, син у місцях позбавлення волі), враховуючи 
тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  № 3420 субсидії 453 грн.35 коп. 
на 7 місяців на суму 3173 грн. 45 коп. 

-гр. Стужук Лідії Сергіївні, яка проживає по вул. Воровського, 6 кв. 1, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 3614 
субсидії  508 грн. 99 коп. на 7 місяців на суму 3562 грн. 93 коп. 

-гр. Феклюніній Галині Іванівні, яка проживає по вул. Гагаріна, 10, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 3636 
субсидії 257 грн. 07 коп. на 7 місяців на суму 1799 грн. 49 коп. 

-гр. Свінчуку Юрію Олексійовичу, який проживає по вул. Гастелло, 28 кв. 64, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 3708 
субсидії 385 грн. 57 коп. на 7 місяців на суму 2698 грн. 99 коп. 

-гр. Сапелкіній Надії Олексіївні, яка проживає по пров. Табукашвілі, 14 кв. 25, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4031 субсидії 361 грн. 95 коп. на 7 місяців на суму 2533 грн. 65 коп. 

-гр. Омельченку Миколі Карповичу, який проживає по вул. Шолом-Алейхема, 102/14     
кв. 16, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 
року, справа № 4032 субсидії 399 грн. 91 коп. на 7 місяців на суму 2799 грн. 37 коп. 

-гр. Корень Людмилі Максимівні, яка проживає по вул. Кірова, 34 кв. 23, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 4033 субсидії  99 грн. 16 коп. на 7 місяців на суму 694 грн.12 коп. 

-гр. Вербовому Віталію Степановичу, який проживає по вул. Шолом-Алейхема, 72а       
кв. 41, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 
року, справа № 4057 субсидії 296 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 2076 грн. 97 коп. 

-гр. Богуш Софії Василівні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 83, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 4196 
субсидії  269 грн. 70 коп. на 7 місяців на суму 1887 грн. 90 коп. 

-гр. Єрмак Ользі Григорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 107, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 4229 субсидії  209 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 1464 грн. 89 коп. 

-гр. Кириленко Галині Павлівні, яка проживає по вул. Бровар, 18 кв. 1, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  № 4393 
субсидії 173 грн. 69 коп. на 7 місяців на суму 1215 грн. 83 коп. 

-гр. Пашинському Миколі Петровичу, який проживає по вул. Кірова, 14а кв. 49, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4437 субсидії 434 грн. 06 коп. на 7 місяців на суму 3038  грн. 42 коп. 



-гр. Старовойт Валентині Петрівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 131, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 4755 субсидії 263 грн. 26 коп. на 7 місяців на суму 1842 грн. 82 коп. 

-гр. Астаховій Галині Іванівні, яка проживає по вул. Красіна, 4 кв. 44, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 4919 
субсидії 459 грн. 26 коп. на 7 місяців на суму 3214 грн. 82 коп. 

-гр. Куліш Галині Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 84 кв. 59, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 4946 
субсидії  210 грн. 40 коп. на 7 місяців на суму 1472 грн. 80 коп. 

-гр. Барановській Валентині Михайлівні, яка проживає по вул. Київській, 15 кв. 15, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 5031 субсидії 401 грн. 37 коп. на 7 місяців на суму 2809 грн. 59 коп. 

-гр. Стець Марії Олесандрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 55, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 5368 субсидії  236 грн. 26 коп. на 7 місяців на суму 1653 грн. 82 коп. 

-гр. Волківській Катерині Григорівні, яка проживає по вул. Полякова, 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 5758 субсидії 186 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 1302 грн. 21 коп. 

-гр. Щербаковій Февронії Яківні, яка проживає по вул. Селезньова, 93, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 5951 
субсидії 349 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 2446 грн. 71 коп. 

-гр. Козак Раїсі Іванівні, яка проживає по вул. Дзержинського, 68 кв. 98, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6168 субсидії 283 грн. 97 коп. на 7 місяців на суму 1987 грн. 79 коп. 

-гр. Вигівській Ніні Миколаївні, яка проживає по вул. Грушевського, 40 кв. 13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6169 субсидії 372 грн. 06 коп. на 7 місяців на суму 2604 грн. 42 коп. 

-гр. Лисій Лідії Юріївні, яка проживає по вул. Мельника, 10 кв. 34, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 6358 
субсидії 260 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 1826 грн. 02 коп. 

-гр. Рженецькій Діні Станіславівні, яка проживає по вул. Київській, 17а кв. 6, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6410 субсидії  220 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 1540 грн. 70 коп. 

-гр. Сверіду Володимиру Іллічу, який проживає по вул. Кірова, 82 кв. 26, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6534 субсидії 476 грн. 95 коп. на 7 місяців на суму 3338 грн. 65 коп. 

-гр. Деміховій Лідії Петрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 21, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6723 субсидії 294 грн. 13 коп. на 7 місяців на суму 2058 грн. 91 коп. 

-гр. Кучинській Раїсі Андріївні, яка проживає по вул. Маяковського, 16 кв. 8, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6784 субсидії  234 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 1638 грн. 70 коп. 

-гр. Німчук Галині Степанівні, яка проживає по вул. Кірова, 91 кв. 38, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 6894 
субсидії 258 грн. 29 коп. на 7 місяців на суму 1808 грн. 03 коп. 

-гр. Петрусевич Альбертині Миколаївні, яка проживає по вул. Дзержинського, 10 кв. 38, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 6921 субсидії 87 грн. 33 коп. на 7 місяців на суму 611 грн. 31 коп. 



-гр. Матвієнко Ірині Григорівні, яка проживає по вул. Київській, 17а кв. 23, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 6992 субсидії 314 грн. 78 коп. на 7 місяців на суму 2203 грн. 46 коп. 

-гр. Горнович Ганні Степанівні, яка проживає по вул. Кірова, 86а кв. 38, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 7007 субсидії 240 грн. 44 коп. на 7 місяців на суму 1683 грн. 08 коп. 

-гр. Махарадзе Раїсі Іванівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 27 кв. 20, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 7311 субсидії 247 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 1733 грн. 55 коп. 

-гр. Ходаківському Миколі Дмитровичу, який проживає по вул. Кірова, 14а кв. 22, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7692 субсидії  389 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 2727 грн. 97 коп. 

-гр. Білошицькій Галині Василівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7766 субсидії 222 грн. 72 коп. на 7 місяців на суму 1559 грн. 04 коп. 

-гр. Поповській Надії Олексіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 2 кв. 10, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 7869 субсидії 249  грн. 74 коп. на 7 місяців на суму 1748 грн.18 коп. 

-гр. Котвицькій Тетяні Вікторовні, яка проживає по вул. Кірова, 91 кв. 95, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8048 субсидії  229 грн. 74 коп. на 7 місяців на суму 1608 грн. 18 коп. 

-гр. Мельник Валентині Яківні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 28, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 8374 субсидії 254 грн. 42 коп. на 7 місяців на суму 1780 грн. 94 коп. 

-гр. Стахівському Михайлу Степановичу, який проживає по вул. Дзержинського, 56      
кв. 30, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 
року, справа № 8536 субсидії 452  грн. 21 коп. на 7 місяців на суму 3165 грн. 47 коп. 

-гр. Пилипенку Миколі Денисовичу, який проживає по вул. Мельника, 13 кв. 19, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9073 субсидії 243 грн. 46 коп. на 7 місяців на суму 1704 грн. 22 коп. 

-гр. Черевко Валентині Степанівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 29 кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   
№9299 субсидії 166 грн. 06 коп. на 7 місяців на суму 1162 грн. 42 коп. 

-гр. Шеян Людмилі Борисівні, яка проживає по вул. Грушевськогог, 74 кв. 27, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 9336 
субсидії 257 грн. 90 коп. на 7 місяців на суму 1805 грн. 30 коп. 

-гр. Крещуку Вадиму Васильовичу, який проживає по вул. Кірова, 117 кв. 23, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа   
№9367 субсидії 324 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 2272 грн. 55 коп. 

-гр. Дмитрієвій Зінаїді Василівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46в кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 9400 субсидії 188 грн. 88 коп. на 7 місяців на суму 1322 грн.16 коп. 

-гр. Волківській Надії Василівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 67 кв. 36, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа №9492 
субсидії 442 грн. 04 коп. на 7 місяців на суму 3094 грн. 28 коп. 

-гр. Фельдман Людмилі Аронівні, яка проживає по вул. Піонерській, 26 кв. 1, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №9869 
субсидії 342 грн. 59 коп. на 7 місяців на суму 2398 грн. 13 коп. 



-гр. Сергель Валентині Василівні, яка проживає по вул. Кірова, 80 кв. 26, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 9914 
субсидії 382 грн. 84 коп. на 7 місяців на суму 2679 грн. 88 коп. 

-гр. Турчині Валентині Григорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 97, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10061 субсидії 215 грн. 44 коп. на 7 місяців на суму 1508 грн. 08 коп. 

-гр. Ковальчук Людмилі Леонідівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 18 кв. 20, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня 2011 року, 
справа № 10167 субсидії 381 грн. 73 коп. на 7 місяців на суму 2672 грн. 11 коп. 

-гр. Лисяній Наталі Олександрівні, яка проживає по вул. Кірова, 32 кв. 17, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа          
№ 10171 субсидії 245 грн. 95 коп. на 7 місяців на суму 1721 грн. 65 коп. 

-гр. Домославській Марії Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 52б кв. 58,    
(власник - Домославський Петро Устимович, помер 14.05.11р.), на загальну площу житла, 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 10204 субсидії 344 
грн. 38 коп. на 7 місяців на суму 2410 грн. 66 коп. 

-гр. Пашинській Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 8 кв. 191, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 10691 субсидії  417 грн. 85 коп. на 7 місяців на суму 2924 грн. 95 коп. 

-гр. Крижановській Аллі Іванівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 100 кв. 78, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 10891 субсидії 295 грн. 31 коп. на 7 місяців на суму 2067 грн. 17 коп. 

-гр. Селюченко Валентині Степанівні, яка проживає по вул. Шалом-Алейхема, 102/14    
кв. 33, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 
року, справа № 11157 субсидії 307 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 2155 грн. 02 коп. 

-гр. Данько Ніні Григорівні, яка проживає по вул. Каштанова, 20 кв. 1, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  № 11257 
субсидії 153 грн. 93 коп. на 7 місяців на суму 1077 грн. 51 коп. 

-гр. Шпакович Надії Іванівні, яка проживає по вул. Піонерській, 24 кв. 12, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11440 субсидії 366 грн. 00 коп. на 7 місяців на суму 2562 грн. 00 коп. 

-гр. Кочерівець Антоніні Петрівні, яка проживає по вул. Маяковського, 4 кв. 7, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11548 субсидії 379 грн. 29 коп. на 7 місяців на суму 2655 грн. 03 коп. 

-гр. Бондару Олександру Тарасовичу, який проживає по вул. К. Маркса, 65б кв. 14, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11774 субсидії 62 грн. 26 коп. на 7 місяців на суму 435 грн. 82 коп. 

-гр. Грищенко Ользі Петрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46б кв. 71, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 11795 субсидії 137 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 959 грн. 21 коп. 

-гр. Барсук Наталії Йосипівні, яка проживає по вул. Гастелло, 18 кв. 35, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа             
№ 11865 субсидії 271 грн. 07 коп. на 7 місяців на суму 1897 грн. 49 коп. 

-гр. Башаріній Ніні Олександрівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 67 кв. 57, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 11987 субсидії 212 грн. 76 коп. на 7 місяців на суму 1489 грн. 32 коп. 

-гр. Поліщук Марії Володимирівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 32, неповні 
доходи у сина власника, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12091 субсидії 191 грн. 56 коп. на 7 місяців на суму 1340 грн. 92 коп. 



-гр. Собко Олександрі Матвіївні, яка проживає по вул. Кірова, 111 кв. 1, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12318 субсидії 201 грн. 25 коп. на 7 місяців на суму 1408 грн. 75 коп. 

-гр. Виноградовій Марії Матвіївні, яка проживає по вул. 1 Травня, 29 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа        
№ 12363 субсидії 173 грн. 01 коп. на 7 місяців на суму 1211 грн. 07 коп. 

-гр. Гоцюк Ніні Радіонівні, яка проживає по вул. Кірова, 47 кв. 27, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12398 
субсидії 157 грн. 34 коп. на 7 місяців на суму 1101 грн. 38 коп. 

-гр. Андрощук Марії Іванівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46 кв. 59, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 12417 субсидії  191 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 1341 грн. 55  коп. 

-гр. Лопатюк Зінаїді Іванівні, яка проживає по вул. Київській, 17 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12471 субсидії 161 грн. 68 коп. на 7 місяців на суму 1131 грн. 76 коп. 

-гр. Білик Марії Іванівні, яка проживає по вул. Крупської, 5 кв. 33, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12489 
субсидії 467 грн. 62 коп. на 7 місяців на суму 3273 грн. 34 коп. 

-гр. Ярощук Любові Захарівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12543 субсидії 159 грн. 35 коп. на 7 місяців на суму 1115 грн. 45 коп. 

-гр. Ничипорук Світлані Серафимівні, яка проживає по вул. Кірова, 7 кв. 57, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12571 субсидії 332 грн. 78 коп. на 7 місяців на суму 2329 грн. 46 коп. 

-гр. Кремез Вірі Іванівні, яка проживає по вул. Мельника, 10а кв. 3, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12581 
субсидії 390 грн. 32 коп. на 7 місяців на суму 2732 грн. 24 коп. 

-гр. Юхимович Галині Петрівні, яка проживає по вул. Маяковського, 4 кв. 18, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  
№12719 субсидії 500 грн. 26 коп. на 7 місяців на суму 3501 грн. 82 коп. 

-гр. Засімовий Юлії Дмитрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 89, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  
№12728 субсидії 271 грн. 82 коп. на 7 місяців на суму 1902 грн. 74  коп. 

-гр. Глембі Лідії Опанасівні, яка проживає по вул. Мельника, 10 кв. 35, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа  №12735 
субсидії 118 грн. 04 коп. на 7 місяців на суму 826 грн. 28 коп. 

-гр. Октисюк Вірі Степанівні, яка проживає по вул. Київській, 17а кв. 60, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 12759 субсидії  490 грн. 55 коп. на 7 місяців на суму 3433 грн. 85 коп. 

-гр. Волківській Варварі Яківні, яка проживає по вул. О. Кошового, 18а, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 12760 субсидії 203 грн. 01 коп. на 7 місяців на суму 1421 грн. 07 коп. 

-гр. Воробйовій Валентині Дмитрівні, яка проживає по вул. Кірова, 73 кв. 8, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12771 субсидії 291 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 2043 грн. 02 коп. 

-гр. Вердеш Катерині Миколаївні, яка проживає по вул. Гастелло, 22 кв. 54, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 12825 субсидії 377 грн. 49 коп. на 7 місяців на суму 2642 грн. 43 коп. 



-гр. Лознюку Дмитру Семеновичу, який проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 19, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12885 субсидії 273 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 1912 грн. 89 коп. 

-гр. Лисову Олександру Вікторовичу, який проживає по вул. Мельника, 20 кв. 35, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 12945 субсидії 350 грн. 24 коп. на 7 місяців на суму 2451 грн. 68 коп. 

-гр. Костюшко Олені Володимирівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а  кв. 23, 
відсутні доходи у власника (по догляду за дитиною до 4 років по довідці ЛКК), враховуючи 
тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 12973 субсидії 623 грн. 60 коп. 
на 7 місяців на суму 4365 грн. 20 коп. 

-гр. Алексеєнко Лідії Арсентіївні, яка проживає по вул. Мельника, 10а кв. 15, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13090 субсидії 346 грн. 37 коп. на 7 місяців на суму 2424 грн. 59 коп. 

-гр. Рудницькій Ніні Тимофіївні, яка проживає по вул. Маяковського, 2 кв. 15, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 13154 субсидії  304 грн. 80 коп. на 7 місяців на суму 2133 грн. 60 коп. 

-гр. Вишняковій Олені Григорівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 27 кв. 4, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа              
№ 13163 субсидії 174 грн. 06 коп. на 7 місяців на суму 1218 грн. 42 коп. 

-гр. Вигівській Катерині Іванівні, яка проживає по вул. Крупської, 5 кв. 26, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 13166 субсидії  298 грн. 25 коп. на 7 місяців на суму 2087 грн. 75 коп. 

-гр. Кузнецовій Антоніні Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 11 кв. 67, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, 
справа № 13179 субсидії 387 грн. 52 коп. на 7 місяців на суму 2712 грн. 64 коп. 

-гр. Іванченко Ганні Хомівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа   
№13201 субсидії 239 грн. 02 коп. на 7 місяців на суму 1673 грн. 14 коп. 

-гр. Верес Ніні Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 73а кв. 9, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 13234 
субсидії 396 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 2773 грн. 89 коп. 

-гр. Потаповій Неллі Кіндратівні, яка проживає по вул. Кірова, 8 кв. 98, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 13283 субсидії 314 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 2198 грн. 77 коп. 

-гр. Ткачук Надії Іванівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 18 кв. 65, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 13286 субсидії 188 грн. 99 коп. на 7 місяців на суму 1322 грн. 93 коп. 

-гр. Міхно Ользі Миколаївні, яка проживає по вул. Кривоноса, 5 кв. 1, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 13315 
субсидії 288 грн. 10 коп. на 7 місяців на суму 2016 грн. 70 коп. 

-гр. Бондарчук Марії Григорівні, яка проживає по вул. Горького, 84 кв. 12, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 13366 субсидії 226 грн. 25 коп. на 7 місяців на суму 1583 грн. 75  коп. 

-гр. Натині Раїсі Павлівні, яка проживає по вул. Кірова, 84 кв. 56, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 13392 
субсидії 163 грн. 53 коп. на 7 місяців на суму 1144 грн. 71 коп. 

-гр. Бондарчук Валентині Григорівні, яка проживає по вул. Грушевського, 54 кв. 8, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 13550 субсидії 335 грн. 27 коп. на 7 місяців на суму 2346 грн. 89 коп. 



-гр. Власюк Галині Петрівні, яка проживає по вул. Київській, 21 кв. 42, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа №13596 
субсидії 213 грн. 78 коп. на 7 місяців на суму 1496 грн. 46 коп. 

-гр. Усковій Ганні Дмитрівні, яка проживає по вул. Кірова, 11 кв. 8, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 13633 
субсидії  155 грн. 44 коп. на 7 місяців на суму 1088 грн. 08 коп. 

-гр. Михайленко Аделіні Йосипівні, яка проживає по вул. Мельника, 14 кв. 10, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 13646 субсидії  126 грн. 93 коп. на 7 місяців на суму 888 грн. 51 коп. 

-гр. Кирийчук Ользі Павлівні, яка проживає по вул. Кірова, 48 кв. 1, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа № 13729 
субсидії 103 грн. 50 коп. на 7 місяців на суму 724 грн. 50 коп. 

-гр. Самотаєвій Людмилі Єнгельсівні, яка проживає по вул. Кірова, 4 кв. 36, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 13848 субсидії 317 грн. 47 коп. на 7 місяців на суму 2222 грн. 29 коп. 

-гр. Васильченко Антоніні Степанівні, яка проживає по вул. Грушевського, 28а кв. 23, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4429 субсидії 216 грн. 30 коп. на 7 місяців на суму 1514 грн. 10 коп. 

-гр. Беляєвій Фаїні Дмитрівні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 21, у онуки 
власника 2 житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 10154 субсидії 55 грн. 44 коп. на 7 місяців на суму 388 грн. 08 коп. 

-гр. Павліченко ОксаніВасилівні, яка проживає по вул. Воровського, 89 кв. 14, у власника 
відсутні доходи, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№1759 субсидії 352 грн. 54 коп. на 7 місяців на суму 2467 грн. 78 коп. 

-гр. Безруковій Апполонії Михайлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44 кв. 32, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, 
справа № 23 субсидії 185 грн. 56 коп. на 7 місяців на суму 1298 грн. 92 коп. 

-гр. Данюк Ганні Василівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 168, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 36 
субсидії   377 грн. 73 коп. на 7 місяців на суму 2644 грн. 11 коп. 

-гр. Васянович Клавдії Іванівні, яка проживає по вул. Київській, 15 кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 49 субсидії 286 грн. 19 коп. на 7 місяців на суму 2003 грн. 33 коп. 

-гр. Грищенко Марії Йосипівні, яка проживає по вул. Київській, 17б кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 154 субсидії 291 грн. 20 коп. на 7 місяців на суму 2038 грн. 40 коп. 

-гр. Трофимчук Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 12 кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 235 субсидії  469 грн. 97 коп. на 7 місяців на суму 3289 грн. 79  коп. 

-гр. Швець Ганні Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 6 кв. 18, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 259 субсидії   
347 грн. 13 коп. на 7 місяців на суму 2429 грн. 91 коп. 

-гр. Тимошенко Леоніді Савівні, яка проживає по вул. Кірова, 45 кв. 28, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 335 субсидії 243 грн. 57 коп. на 7 місяців на суму 1704 грн. 99 коп. 

-гр. Атаманову Віктору Івановичу, який проживає по вул. Кірова, 14а кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 375 субсидії 270 грн. 58 коп. на 7 місяців на суму 1894 грн. 06 коп. 



-гр. Мосейчук Галині Назарівні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 5 кв. 67, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 440 субсидії 341 грн. 41 коп. на 7 місяців на суму 2389 грн. 87 коп. 

-гр. Сидоренку Миколі Олександровичу, який проживає по вул. Шолом-Алейхема, 17    
кв. 45, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 
року, справа № 672 субсидії 228 грн. 57 коп. на 7 місяців на суму 1599 грн. 99 коп. 

-гр. Крашенковій Галині Миколаївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 17 кв. 15, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, 
справа № 741 субсидії 284 грн. 50 коп. на 7 місяців на суму 1991 грн. 50 коп. 

-гр. Букацькій Зінаїді Михайлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 50 кв. 56, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 825 субсидії 453 грн. 88 коп. на 7 місяців на суму 3177 грн. 16 коп. 

-гр. Тишкевич Анастасії Адамівні, яка проживає по вул. Будьонного, 17, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 958 субсидії 204 грн. 19 коп. на 7 місяців на суму 1429 грн. 33 коп. 

-гр. Русецькій Наталії Володимирівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 65, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 1284 субсидії 352 грн. 90 коп. на 7 місяців на суму 2470 грн. 30 коп. 

-гр. Прісняковій Риммі Олександрівні, яка проживає по вул. Кірова, 101 кв. 14, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 1394 субсидії 515 грн. 17 коп. на 7 місяців на суму 3606 грн. 19  коп. 

-гр. Довгальовій Марії Іллівні, яка проживає по вул. Горького, 31а кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 1398 
субсидії 371 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 2597 грн. 77 коп. 

-гр. Грищенко Ніні Іванівні, яка проживає по вул. Гастелло, 24 кв. 33, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 1514 
субсидії 422 грн. 02 коп. на 7 місяців на суму 2954 грн.14 коп. 

-гр. Дідківській Марії Володимирівні, яка проживає по вул. Мельника, 20 кв. 23, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 1778 субсидії 143 грн. 67 коп. на 7 місяців на суму 1005 грн. 69 коп. 

-гр. Власюк Софії Олександрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 56 кв. 20, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 1831 субсидії 283 грн. 93 коп. на 7 місяців на суму 1987 грн. 51 коп. 

-гр. Стрелковій Наталії Леонідівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 23б кв. 3, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 1854 субсидії 570 грн. 05 коп. на 7 місяців на суму 3990 грн. 35 коп. 

-гр. Заєць Ніні Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 101 кв. 25, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня 2011 року, справа № 1882 
субсидії 325 грн. 59 коп. на 7 місяців на суму 2279 грн. 13 коп. 

-гр. Шадурі Григорію Івановичу, який проживає по вул. Маяковського, 39 кв. 33, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 2564 субсидії 618 грн. 62 коп. на 7 місяців на суму 4330 грн. 34 коп. 

-гр. Берчук Ользі Іванівні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 3 кв. 40, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 2738 субсидії 291 грн. 87 коп. на 7 місяців на суму 2043 грн. 09 коп. 

-гр. Войтюк Ользі Анатоліївні, яка проживає по вул. Кірова, 80 кв. 117, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 2775 субсидії 365 грн. 01 коп. на 7 місяців на суму 2555 грн. 07 коп. 



-гр.Білошицькій Октавіні Броніславівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 73, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 2824 субсидії 272 грн. 84 коп. на 7 місяців на суму 1909 грн. 88 коп. 

-гр. Лісовській Марії Зенонівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48 кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 2960 субсидії 432 грн. 84 коп. на 7 місяців на суму 3029 грн. 88 коп. 

-гр. Мацюку Володимиру Леонідовичу, який проживає по вул. Грушевського, 36 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 2999 субсидії 275 грн. 86 коп. на 7 місяців на суму 1931 грн. 02 коп. 

-гр. Копачинській Аллі Сергіївні, яка проживає по вул. Кірова, 80 кв. 5, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 3026 субсидії 257 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 1803 грн. 97 коп. 

-гр. Муравицькій Надії Василівні, яка проживає по вул. Кірова, 113 кв. 3а, на загальну 
площу житла, відсутність доходів сина, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  
2011 року, справа № 3544 субсидії 168 грн. 11 коп. на 7 місяців на суму 1176 грн. 77 коп. 

-гр. Бех Марії Олексіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 68а кв. 20, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 3759 субсидії 286 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 2002 грн.21 коп. 

-гр. Гоцик Клавдії Тимофіївні, яка проживає по вул. Київській, 1 кв. 53, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа              
№ 3794 субсидії 401 грн. 84 коп. на 7 місяців на суму 2812 грн.88 коп. 

-гр. Серковій Валентині Платонівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48а кв. 39, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 3829 субсидії 255 грн. 07 коп. на 7 місяців на суму 1785 грн. 49 коп. 

-гр. Калитович Надії Миколаївні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 11, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа              
№ 3833 субсидії  336 грн. 36 коп. на 7 місяців на суму 2354 грн. 52 коп. 

-гр. Цимбалюк Валентині Томашівні, яка проживає по вул. Кірова, 3 кв. 35, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 3963 субсидії 288 грн. 88 коп. на 7 місяців на суму 2022 грн. 16 коп. 

-гр. Вигівському Ігору Васильовичу, який проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв. 59, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, 
справа № 3993 субсидії 363 грн. 93 коп. на 7 місяців на суму 2547 грн. 51 коп. 

-гр. Микитенку Петру Івановичу, який проживає по вул. Грушевського, 48а кв. 10, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4008 субсидії 332 грн. 26 коп. на 7 місяців на суму 2325 грн. 82 коп. 

-гр. Храмцовій Раїсі Олександрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 41а кв. 39, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4069 субсидії 303 грн. 76 коп. на 7 місяців на суму 2126 грн. 32 коп. 

-гр. Калиті Ніні Павлівні, яка проживає по вул. Мельника, 10 кв. 43, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 4300 
субсидії 274 грн. 35 коп. на 7 місяців на суму 1920 грн. 45 коп. 

-гр. Марченко Любові Іванівні, яка проживає по вул. Гастелло, 22а кв. 1, на загальну 
площу житла, відсутні доходи сина, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 
року, справа № 4359 субсидії 381  грн. 57 коп. на 7 місяців на суму 2670 грн. 99 коп. 

-гр. Шарварчук Галині Олексіївні, яка проживає по вул. Кірова, 12 кв. 27, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 4368 субсидії 379 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 2657 грн. 97 коп. 



-гр. Вигівській Катерині Петрівні, яка проживає по вул. Київській, 5 кв. 86, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 4382 субсидії 380 грн. 90 коп. на 7 місяців на суму 2666 грн. 30 коп. 

-гр. Цапович Вірі Павлівні, яка проживає по вул. Кірова, 74 кв. 25, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 4482 
субсидії 319 грн. 37 коп. на 7 місяців на суму 2235 грн. 59 коп. 

-гр. Дворак Марії Федорівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 67а кв. 41, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 4835 субсидії 434 грн. 00 коп. на 7 місяців на суму 3038 грн. 00 коп. 

-гр. Неділько Людмилі Леонідівні, яка проживає по вул. Кірова, 3 кв. 29, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 4836 субсидії 517 грн. 91 коп. на 7 місяців на суму 3625 грн. 37 коп. 

-гр. Власюк Валентині Василівні, яка проживає по вул. Київській, 17б кв. 46, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 4837 субсидії 426 грн. 08 коп. на 7 місяців на суму 2982 грн. 56 коп. 

-гр. Рафальській Галині Мартинівні, яка проживає по вул. Мельника, 10а кв. 34, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4858 субсидії 343 грн. 66 коп. на 7 місяців на суму 2405 грн. 62 коп. 

-гр. Ващенку Віктору Олександровичу, який проживає по вул. Київській, 17б кв. 15, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4867 субсидії  399 грн. 67 коп. на 7 місяців на суму 2797 грн. 69 коп. 

-гр.Салганік Галині Володимирівні, яка проживає по вул. Грушевського, 43 кв. 17, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4879 субсидії  318 грн. 83 коп. на 7 місяців на суму 2231 грн. 81 коп. 

-гр. Сулейці Олені Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 66 кв. 8, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4890 субсидії 135 грн. 26 коп. на 7 місяців на суму 946 грн. 82 коп. 

-гр. Михайличенко Інні Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74б кв. 31, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 4922 субсидії  186 грн. 21 коп. на 7 місяців на суму 1303 грн. 47 коп. 

-гр Терещук Людмилі Трохимівні., яка проживає по вул. Кірова, 80 кв. 41, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа            
№ 4944 субсидії 275 грн. 69 коп. на 7 місяців на суму 1929 грн. 83  коп. 

-гр. Омельченко Таїсі Ничипорівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 42, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 4955 субсидії 193 грн. 81 коп. на 7 місяців на суму 1356 грн. 67 коп. 

-гр. Цівінській Ніні Дмитрівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 17 кв. 19, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 5004 субсидії 313 грн. 99 коп. на 7 місяців на суму 2197 грн. 93 коп. 

-гр. Вигівській Ользі Іванівні, яка проживає по вул. Гастелло, 24 кв. 77, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 5023 субсидії 318 грн.53 коп. на 7 місяців на суму 2229 грн. 71 коп. 

-гр. Шостак Валентині Олександрівні, яка проживає по вул. Д. Саченка, 120, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 5584 субсидії 502 грн. 05 коп. на 7 місяців на суму 3514 грн. 35 коп. 

-гр. Волківській Надії Олександрівні, яка проживає по вул. Жовтневій, 37а, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 5848 субсидії 597 грн. 76 коп. на 7 місяців на суму 4184 грн. 32 коп. 



-гр. Кривенчук Наталії Василівні, яка проживає по вул. Маяковського, 6 кв. 13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 6080 субсидії 359 грн. 29 коп. на 7 місяців на суму 2515 грн. 03 коп. 

-гр. Веремейко Людмилі Петрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 40 кв. 14, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 6685 субсидії 486 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 3406 грн. 55 коп. 

-гр. Дідківській Ользі Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 30, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа       
№ 6822 субсидії 170 грн. 54 коп. на 7 місяців на суму 1193 грн. 78 коп. 

-гр. Фещенко Ганні Лаврентіївні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 21 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа         
№ 6869 субсидії 132 грн. 39 коп. на 7 місяців на суму 926 грн. 73 коп. 

-гр. Григоренку Олександру Пилиповичу, який проживає по вул. Кірова, 91 кв. 78, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 6912 субсидії 376 грн. 77 коп. на 7 місяців на суму 2637 грн. 39 коп. 

-гр. Шапошніковій Марії Петрівні, яка проживає по вул. Київській, 19а кв. 60, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 6932 
субсидії 427 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 2989 грн. 21 коп. 

-гр. Мороз Галині Адамівні, яка проживає по вул. Гастелло, 22б кв. 36, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 7205 
субсидії 399 грн. 28 коп. на 7 місяців на суму 2794 грн. 96 коп. 

-гр.  Ткаченко Олені Михайлівні, яка проживає по вул. Дзержинського, 56 кв. 49, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 7269 субсидії 474 грн. 91 коп. на 7 місяців на суму 3324 грн. 37 коп. 

-гр. Савченко Людмилі Всеволодівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 67а кв. 8, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 7286 субсидії 202 грн. 43 коп. на 7 місяців на суму 1417 грн. 01 коп. 

-гр. Поташовій Наталії Іванівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 102/14 кв. 51, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 7392 субсидії 146 грн. 65 коп. на 7 місяців на суму 1026 грн. 55 коп. 

-гр. Мороз Ганні Миколаївні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 24, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 7593 
субсидії 169 грн. 95 коп. на 7 місяців на суму 1189 грн. 65 коп. 

-гр. Кос Катерині Максимівні, яка проживає по вул. Грушевського, 41а кв. 1, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 7607 субсидії 485 грн. 55 коп. на 7 місяців на суму 3398 грн. 85 коп. 

-гр. Вишнівському Івану Івановичу, який проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 60, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 7631 субсидії 295 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 2069 грн. 97 коп. 

-гр. Голофаєвій Любові Іванівні, яка проживає по вул. Гастелло, 22а кв. 73, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з  жовтня  2011 року, справа           
№ 7651 субсидії 397 грн. 24 коп. на 7 місяців на суму 2780 грн.68 коп. 

-гр. Майструк Олександрі Степанівні, яка проживає по вул. Маяковського, 2 кв. 16, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 7684 субсидії 273 грн. 09 коп. на 7 місяців на суму 1911 грн. 63 коп. 

-гр. Жемерикіній Ользі Федосіївні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 122, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 7732 субсидії 298 грн. 99 коп. на 7 місяців на суму 2092 грн. 93 коп. 



-гр. Вигівській Наталії Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 38а кв. 35, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 7759 субсидії 370 грн. 61 коп. на 7 місяців на суму 2594 грн. 27 коп. 

-гр. Пелешку Юрію Захаровичу, яка проживає по вул. Київській 5 кв. 18, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа             
№ 7798 субсидії 328 грн. 03 коп. на 7 місяців на суму 2296 грн. 21 коп. 

-гр. Павлику Василю Івановичу, який проживає по вул. Київській, 11 кв. 28, відсутні 
доходи у дочки власника (по догляду за дитиною по довідці ЛКК), враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа № 8038 субсидії 124 грн. 36 коп. на 7 
місяців на суму 870 грн. 52 коп. 

-гр. Бурлаці Галині Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 72 кв. 36, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня 2011 року, справа 
№ 8203 субсидії 161 грн. 71 коп. на 7 місяців на суму 1131 грн. 97 коп. 

-гр. Норенко Ніні Дмитрівні, яка проживає по пров. 1 К. Маркса, 8, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8386 
субсидії  грн. 484 коп. 88 на  7 місяців на суму 3394 грн. 16 коп. 

-гр. Петренко Ларисі Василівні, яка проживає по вул. Кірова, 11 кв. 62, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8574 
субсидії  грн. 106 коп. 65 на  7 місяців на суму 746 грн. 55 коп. 

-гр. Ходаківській Ганні Семенівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 19 кв. 29, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 8586 субсидії 115 грн. 47 коп. на  7 місяців на суму 808 грн. 29 коп. 

-гр. Войналович Надії Оксенівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 109, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 8620 субсидії 245 грн. 33 коп. на  7 місяців на суму 1717 грн. 31 коп. 

-гр. Дрозд Любові Андріївні, яка проживає по вул. Гастелло, 20 кв. 33, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8796 
субсидії 401 грн. 80 коп. на  7 місяців на суму 2812 грн. 60 коп. 

-гр. Василенко Олені Петрівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 65б, кв. 6, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа             
№ 8848 субсидії  грн. 356 коп. 87 на  7 місяців на суму 2498 грн. 09 коп. 

-гр. Мартишкіній Надії Семенівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 3 кв. 57, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 8862 субсидії 270 грн. 85 коп. на  7 місяців на суму 1895 грн. 95 коп. 

-гр. Забродській Франі Олександрівні, яка проживає по вул. Мельника, 12 кв. 1, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 9059 субсидії 121 грн. 77 коп. на  7 місяців на суму 852 грн. 39 коп. 

-гр. Бурківській Олександрі Олексіївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 28а  кв. 5, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа №  9262 субсидії 356 грн. 36 коп. на  7 місяців на суму 2494 грн. 52 коп. 

-гр. Возній Вірі Яковлівні, яка проживає по вул. Київській, 1 кв. 33, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 9298 
субсидії 292 грн. 08 коп. на  7 місяців на суму 2044 грн. 56 коп. 

-гр. Недашківській Лідії Михайлівні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 75, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 9682 субсидії 371 грн. 56 коп. на  7 місяців на суму 2600 грн. 92 коп. 

-гр. Тітовець Валентині Іллівні, яка проживає по вул. Кірова, 74 кв. 4, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 9785 
субсидії 225 грн. 01 коп. на  7 місяців на суму 1575 грн. 07 коп. 



-гр. Павленку Анатолію Віталійовичу, який проживає по вул. В. Сосновського, 2 кв. 2,  у 
власника відсутні доходи за 3 місяці, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  
2011 року, справа № 10043 субсидії 252 грн. 42 коп. на  7 місяців на суму 1766 грн. 94 коп. 

-гр. Пархомчук Валентині Іванівні, яка проживає по вул. Щорса, 2 кв. 18, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10069 субсидії 275 грн. 94 коп. на  7 місяців на суму 1931 грн. 58 коп. 

-гр. Вольській Зінаїді Олексіївні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 3 кв. 66, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10232 субсидії 305 грн. 23 коп. на  7 місяців на суму 2136 грн. 61 коп. 

-гр. Мамонтовій Ніні Яківні, яка проживає по вул. Грушевського, 54 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10342 субсидії  281 грн. 98 коп. на  7 місяців на суму 1973 грн. 86 коп. 

-гр. Терещенко Антоніні Трохимівні, яка проживає по вул. Кірова, 86 кв. 35, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10727 субсидії 155 грн. 59 коп. на  7 місяців на суму 1089 грн. 13 коп. 

-гр. Костильовій Людмилі Павлівні, яка проживає по вул. Щорса, 2 кв. 5, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа             
№ 10766 субсидії 272 грн. 60 коп. на  7 місяців на суму 1908 грн. 20 коп. 

-гр. Максимчук Тетяні Францівні, яка проживає по вул. Кірова, 78 кв. 20, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10797 субсидії 381 грн. 55 коп. на  7 місяців на суму 2670 грн. 85 коп. 

-гр. Савенко Тетяні Володимирівні, яка проживає по вул. Мельника, 12 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10994 субсидії 217 грн. 40 коп. на  7 місяців на суму 1521 грн. 80 коп. 

-гр. Сербіновій Тамарі Андріївні, яка проживає по вул. Мельника, 10 кв. 47 на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 11104 субсидії 136 грн. 50 коп. на  7 місяців на суму 955 грн. 50 коп. 

-гр. Ботвині Валентині Андріївні, яка проживає по вул. Сонячній, 8а кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 11197 субсидії 268 грн. 99 коп. на  7 місяців на суму 1882 грн. 93 коп. 

-гр. Туровській Валентині Костянтинівні, яка проживає по вул. Каштанова 2, кв. 7, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11226 субсидії 180 грн. 88 коп. на  7 місяців на суму 1266 грн. 16 коп. 

-гр. Вигівській Антоніні Пилипівні, яка проживає по вул. Каштанова, 5 кв. 1, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 11242 субсидії 244 грн. 06 коп. на  7 місяців на суму 1708 грн. 42 коп. 

-гр. Перегуді Лідії Василівні, яка проживає по вул. Свердлова, 100, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 11258 
субсидії 230 грн. 72 коп. на  7 місяців на суму 1615 грн. 04 коп. 

-гр. Петренку Василю Васильовичу, який проживає по вул. Каштанова, 18 кв. 13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11325 субсидії 205 грн. 10 коп. на  7 місяців на суму 1435 грн. 70 коп. 

-гр. Гузненковій Тетяні Василівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48а кв. 60, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11424 субсидії 217 грн. 16 коп. на  7 місяців на суму 1520 грн. 12 коп. 

-гр. Устиновій Тольці Освальд-Арнольдівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 17 кв. 41, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11452 субсидії 259 грн. 57 коп. на  7 місяців на суму 1816 грн. 99 коп. 



-гр. Вигівській Аллі Миколаївні, яка проживає по вул. Грушевського, 70 кв. 16, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11488 субсидії 290 грн. 84 коп. на  7 місяців на суму 2035 грн. 88 коп. 

-гр. Волківській Любові Петрівні, яка проживає по пров. 2 Воровського, 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 11712 субсидії 628 грн. 61 коп. на  7 місяців на суму 4400 грн. 27 коп. 

-гр. Ходаківській Марії Петрівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 100 кв. 82, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11773 субсидії 406 грн. 86 коп. на  7 місяців на суму 2848 грн. 02 коп. 

-гр. Дученко Світлані Анатоліївні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 5 кв. 27, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11777 субсидії 289 грн. 46 коп. на  7 місяців на суму 2026 грн. 22 коп. 

-гр. Мяновській Валентині Михайлівні, яка проживає по пров. 2 Гранітному, 9, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11958 субсидії 225 грн. 34 коп. на  7 місяців на суму 1577 грн. 38 коп. 

-гр. Кобилінській Валентині Віталіївні, яка проживає по вул. Грушевського, 17 кв. 22, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11999 субсидії 185 грн. 56 коп. на  7 місяців на суму 1298 грн. 92 коп. 

-гр. Тичині Тетяні Аристархівні, яка проживає по вул. Грушевського, 46 кв. 21, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12006 субсидії 490 грн. 12 коп. на  7 місяців на суму 3430 грн. 84 коп. 

-гр. Бондарчук Галині Вікторівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 100 кв. 18, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12098 субсидії 194 грн. 99 коп. на  7 місяців на суму 1364 грн. 93 коп. 

-гр. Самофаловій Маргариті Леонідівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 100      
кв. 1, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 
року, справа № 12115 субсидії 281 грн. 29 коп. на  7 місяців на суму 1969 грн. 03 коп. 

-гр. Вигівській Валентині Йосипівні, яка проживає по вул. Пролетарській, 5 кв. 23, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12248 субсидії 257 грн. 83 коп. на  7 місяців на суму 1804 грн. 81 коп. 

-гр. Силіну Анатолію Андрійовичу, який проживає по вул. Шолом-Алейхема, 100 кв. 3, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12411 субсидії  328 грн. 64 коп. на  7 місяців на суму 2300 грн. 48 коп. 

-гр. Демченко Аллі Степанівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а , кв. 1, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12491 субсидії 248 грн. 59 коп. на  7 місяців на суму 1740 грн. 13 коп. 

-гр. Пашинській Ірині Вікторівні, яка проживає по вул. Красіна, 3 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12632 субсидії 359 грн. 68 коп. на  7 місяців на суму 2517 грн. 76 коп. 

-гр. Волківській Тетяні Миколаївні, яка проживає по вул. Жовтневій, 35а, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа             
№ 12670 субсидії 406 грн. 92 коп. на  7 місяців на суму 2848 грн. 44 коп. 

-гр. Мамот Любові Петрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 23б кв. 5, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12695 субсидії 418 грн. 16 коп. на  7 місяців на суму 2927 грн. 12 коп. 

-гр. Ізмалковій Надії Михайлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 23а кв. 21, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12697 субсидії 392 грн. 61 коп. на  7 місяців на суму 2748 грн. 27 коп. 



-гр. Конарській Валентині Павлівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 62 кв. 47, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12698 субсидії 383 грн. 93 коп. на  7 місяців на суму 2687 грн. 51 коп. 

-гр. Гребенніковій Розі Єліферівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 23б кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12706 субсидії 451 грн. 97 коп. на  7 місяців на суму 3163 грн. 79 коп. 

-гр. Шкуринській Людмилі Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 66а кв. 16, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12718 субсидії 368 грн. 77 коп. на  7 місяців на суму 2581 грн. 39 коп. 

-гр. Горбенко Клавдії Миколаївні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 4 кв. 13, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12721 субсидії 237 грн. 94 коп. на  7 місяців на суму 1665 грн. 58 коп. 

-гр. Яблонській Людмилі Анатоліївні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 3 кв. 6, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12748 субсидії 218 грн. 21 коп. на  7 місяців на суму 1527 грн. 47 коп. 

-гр. Бойко Аллі Іванівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 23 кв. 17, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12764 субсидії 440 грн. 44 коп. на  7 місяців на суму 3083 грн. 08 коп. 

-гр. Цимр Тетяні Григорівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 22, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 12776 
субсидії 345 грн. 71 коп. на  7 місяців на суму 2419 грн. 97 коп. 

-гр. Лазаренко Ользі Іванівні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 3 кв. 69, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа             
№ 12781 субсидії 372 грн. 18 коп. на  7 місяців на суму 2605 грн. 26 коп. 

-гр. Кушнерьовій Катерині Миколаївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 44в кв. 24, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12810 субсидії 557 грн. 53 коп. на  7 місяців на суму 3902 грн. 71 коп. 

-гр. Білошицькій Лідії Леонідівні, яка проживає по вул. Гастелло, 24 кв. 57, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа             
№ 12817 субсидії 244 грн. 78 коп. на  7 місяців на суму 1713 грн. 46 коп. 

-гр. Бельській Марії Петрівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 74, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12830 субсидії 301 грн. 77 коп. на  7 місяців на суму 2112 грн. 39 коп. 

-гр. Яременко Любові Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12888 субсидії 188 грн. 46 коп. на  7 місяців на суму 1319 грн. 22 коп. 

-гр. Гуриній Галині Гаврилівні, яка проживає по вул. Грушевського, 40 кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12896 субсидії 224 грн. 60 коп. на  7 місяців на суму 1572 грн. 20 коп. 

-гр. Вайнштейн Мусі Юхимівні, яка проживає по вул. Кірова, 82 кв. 67, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12948 субсидії 407 грн. 38 коп. на  7 місяців на суму 2851 грн. 66 коп. 

-гр. Волкову Віктору Михайловичу, який проживає по пров. 2 К. Маркса, 3 кв. 54, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12980 субсидії 328 грн. 05 коп. на  7 місяців на суму 2296 грн. 35 коп. 

-гр. Комаревич Валентині Федорівні, яка проживає по вул. Кірова, 12 кв. 34, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12988 субсидії 355 грн. 05 коп. на  7 місяців на суму 2485 грн. 35 коп. 



-гр. Вигівській Марії Федорівні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 47, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13108 субсидії 145 грн. 42 коп. на  7 місяців на суму 1017 грн. 94 коп. 

-гр. Бичковській Надії Нестерівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13167 субсидії 216 грн. 21 коп. на  7 місяців на суму 1513 грн. 47 коп. 

-гр. Демидюк Ганні Матвіївні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 27 кв. 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа             
№ 13203 субсидії 175 грн. 68 коп. на  7 місяців на суму 1229 грн. 76 коп. 

-гр. Ревенцовій Галині Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 43, на 
загальну площу житла (власник - Терентюк Володимир Петрович, помер 15.03.11р.) 
враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 13346 субсидії 278 
грн. 33 коп. на  7 місяців на суму 1948 грн. 31 коп. 

-гр. Чепровій Ірині Вікторівні, яка проживає по вул. Свердлова, 56 кв. 18, час навчання 
сина не входить до трудового стажу, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  
2011 року, справа № 13478 субсидії 509 грн. 69 коп. на  7 місяців на суму 3567 грн. 83 коп. 

-гр. Севрук Лідії Данилівні, яка проживає по пров. 2 Житомирському, 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13486 субсидії 187 грн. 96 коп. на  7 місяців на суму 1315 грн. 72 коп. 

-гр. Волощуку Олександру Анатолійовичу, який проживає по пров. 2 К. Маркса, 5 кв. 41, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13500 субсидії 313 грн. 66 коп. на  7 місяців на суму 2195 грн. 62 коп. 

-гр. Денисюк Валентині Петрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 45 кв. 21, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13513 субсидії 202 грн. 80 коп. на  7 місяців на суму 1419 грн. 60 коп. 

-гр. Чемерису Олександру В’ячеславовичу, який проживає по вул. Київській, 21б кв. 69, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13532 субсидії 371 грн. 90 коп. на  7 місяців на суму 2603 грн. 30 коп. 

-гр. Туровець Антоніні Арсентіївні, яка проживає по вул. Грушевського, 38 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13556 субсидії 220 грн. 11 коп. на  7 місяців на суму 1540 грн. 77 коп. 

-гр. Кондратовичу Миколі Антоновичу, який проживає по вул. Кірова, 67а кв. 2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13639 субсидії 299 грн. 78 коп. на  7 місяців на суму 2098 грн. 46 коп. 

-гр. Сімаковій Зінаїді Олексіївні, яка проживає по вул. Кірова, 74 кв. 29, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13702 субсидії 291 грн. 89 коп. на  7 місяців на суму 2043 грн. 23 коп. 

-гр. Клінчук Ніні Федорівні, яка проживає по вул. Мельника, 20 кв. 31, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа           № 13712 
субсидії 120 грн. 58 коп. на  7 місяців на суму 844 грн. 06 коп. 

-гр. Пригорницькому Володимиру Олександровичу, який проживає по вул. Шолом-
Алейхема, 100/14 кв. 12, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище 
– з жовтня  2011 року, справа № 13804 субсидії 237 грн. 19 коп. на  7 місяців на суму 1660 грн.  
33 коп. 

-гр. Коваленко Світлані Михайлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 74 кв. 123, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13837 субсидії 472 грн. 27 коп. на  7 місяців на суму 3305 грн. 89 коп. 



-гр. Руднєвій Аллі Яківні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48б кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 291 
субсидії 159 грн. 83 коп. на  7 місяців на суму 1118 грн. 81 коп. 

-гр. Богомоленко Валентині Олександрівні, яка проживає по вул. Крупської, 7 кв. 2, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 380 субсидії 404 грн. 53 коп. на  7 місяців на суму 2831 грн. 71 коп. 

-гр. Гончаровій Світлані Павлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 53, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 385 субсидії 364 грн. 35 коп. на  7 місяців на суму 2550 грн. 45 коп. 

-гр. Деркуновій Марії Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 76 кв. 67, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 395 субсидії  
158 грн. 71 коп. на  7 місяців на суму 1110 грн. 97 коп. 

-гр. Бадюку Василю Миколайовичу, який проживає по вул. Базарній, 20 кв. 137, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 432 субсидії 162 грн. 65 коп. на  7 місяців на суму 1138 грн. 55 коп. 

-гр. Петренко Акилині Данилівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 4а кв. 69, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 765 субсидії 240 грн. 49 коп. на  7 місяців на суму 1683 грн. 43 коп. 

-гр. Брославській Вікторії Михайлівні, яка проживає по вул. Коротуна, 5 кв. 93, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 1064 субсидії 345 грн. 00 коп. на  7 місяців на суму 2415 грн. 00 коп. 

-гр. Хлановській Єфросинії Євстафіївні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 18, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 1137 субсидії 500 грн. 40 коп. на  7 місяців на суму 3502 грн. 80 коп. 

-гр. Бабаш Агафії Сергіївні, яка проживає по вул. Грушевського, 11 кв. 4, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 1148 
субсидії 151 грн. 88 коп. на  7 місяців на суму 1063 грн. 16 коп. 

-гр. Богаченко Ірині Антонівні, яка проживає по вул. Грушевського, 48 кв. 3, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 1443 
субсидії 377 грн. 07 коп. на  7 місяців на суму 2639 грн. 49 коп. 

-гр. Балченкову Сергію Анатолійовичу, який проживає по вул. К. Маркса, 67 кв. 29, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 1531 субсидії 322 грн. 98 коп. на  7 місяців на суму 2260 грн. 86 коп. 

-гр. Мудрак Любові Петрівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 88, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 1548 
субсидії 426 грн. 47 коп. на  7 місяців на суму 2985 грн. 29 коп. 

-гр. Кожухар Ніні Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 5 кв. 42, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 1619 
субсидії 383 грн. 96 коп. на  7 місяців на суму 2687 грн. 72 коп. 

-гр. Денисенко Євгенії Лукашівні, яка проживає по вул. Дзержинського, 63 кв. 19, на 
загальну площу житла, (син відбуває покарання в місцях позбавлення волі), враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 1836 субсидії 400 грн. 65 коп. на  7 
місяців на суму 2804 грн. 55 коп. 

-гр. Комаревич Марії Павлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 53, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 2167 
субсидії 266 грн. 37 коп. на  7 місяців на суму 1864 грн. 59 коп. 

-гр. Штейнгард Любові Файбівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 71а кв. 20, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 2812 субсидії 182 грн. 27 коп. на  7 місяців на суму 1275 грн. 89 коп. 



-гр. Кравчук Феодосії Андріївні, яка проживає по вул. Мельника, 12 кв. 4, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 2854 
субсидії 243 грн. 21 коп. на  7 місяців на суму 1702 грн. 47 коп. 

-гр. Вигівському Анатолію Сергійовичу, який проживає по вул. Жмаченка, 46а кв. 2, 
відсутні доходи у сина, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 2891 субсидії 237 грн. 76 коп. на  7 місяців на суму 1664 грн. 32 коп. 

-гр. Мосійчук Ганні Нестерівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 72 кв. 48, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 3137 субсидії 479 грн. 24 коп. на  7 місяців на суму 3354 грн. 68 коп. 

-гр. Мендор Раїсі Андріївні, яка проживає по вул. Свердлова, 58 кв. 23, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 3554 
субсидії 398 грн. 44 коп. на  7 місяців на суму 2789 грн. 08 коп. 

-гр. Максименко Валентині Йосипівні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 74, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 3969 субсидії 283 грн. 28 коп. на  7 місяців на суму 1982 грн. 96 коп. 

-гр. Орлюк Надії Миколаївні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 21, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 4244 
субсидії 290 грн. 16 коп. на  7 місяців на суму 2031 грн. 12 коп. 

-гр. Мельнику Миколі Олексійовичу, який проживає по вул. Гастелло, 18 кв. 24, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 4588 субсидії 249 грн. 50 коп. на  7 місяців на суму 1746 грн. 50 коп. 

-гр. Хланю Андрію Петровичу, який проживає по вул. Київській, 21 кв. 9, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 4752 
субсидії 402 грн. 76 коп. на  7 місяців на суму 2819 грн. 32 коп. 

-гр. Мороз Надії Андріївні, яка проживає по вул. Мельника, 16 кв. 26, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 4803 
субсидії 239 грн. 00 коп. на  7 місяців на суму 1673 грн. 00 коп. 

-гр. Лещенко Розі Євдокимівні, яка проживає по вул. К. Лібкнехта, 2 кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 4920 
субсидії 170 грн. 62 коп. на  7 місяців на суму 1194 грн. 34 коп. 

-гр. Охрімчук Івіліні Мар’янівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 25 кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 4933 
субсидії 243 грн. 78 коп. на  7 місяців на суму 1706 грн. 46 коп. 

-гр. Орищенко Фаїні Іванівні, яка проживає по пров. 1 Гранітному, 13а, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 5870 
субсидії 262 грн. 66 коп. на  7 місяців на суму 1838 грн. 62 коп. 

-гр. Купишевській Варварі Гнатівні, яка проживає по вул. Кірова, 86а кв. 14, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 6023 
субсидії 258 грн. 42 коп. на  7 місяців на суму 1808 грн. 94 коп. 

-гр. Недашківському Михайлу Олексійовичу, який проживає по вул. В. Сосновського, 19 
кв. 40, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 
року, справа № 6061 субсидії 334 грн. 91 коп. на  7 місяців на суму 2344 грн. 37 коп. 

-гр. Онопрійчук Людмилі Петрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46 кв. 43, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 6230 субсидії 397 грн. 44 коп. на  7 місяців на суму 2782 грн. 08 коп. 

-гр. Харченко Любові Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 5 кв. 21, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 6250 
субсидії 152 грн. 92 коп. на  7 місяців на суму 1070 грн. 44 коп. 



-гр. Шевцовій Ользі Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 28, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 6491 
субсидії 152 грн. 38 коп. на  7 місяців на суму 1066 грн. 66 коп. 

-гр. Миколайчук Ганні Миколаївні, яка проживає по вул. Гастелло, 24 кв. 27, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 6853 
субсидії 328 грн. 23 коп. на  7 місяців на суму 2297 грн. 61 коп. 

-гр. Гурі Ользі Миколаївні, яка проживає по вул. Кірова,74, кв. 66, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 6893 
субсидії 398 грн. 75 коп. на  7 місяців на суму 2791 грн. 25 коп. 

-гр. Ходаківському Миколі Вікторовичу, який проживає по вул. Франка, 3а кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 6930 субсидії 409 грн. 44 коп. на  7 місяців на суму 2866 грн. 08 коп. 

-гр. Василевській Любові Володимирівні, яка проживає по вул. Кірова, 76 кв. 6, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 7250 субсидії 175 грн. 42 коп. на  7 місяців на суму 1227 грн. 94 коп. 

-гр. Черняк Тетяні Олександрівні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 35, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 7362 
субсидії 188 грн. 29 коп. на  7 місяців на суму 1318 грн. 03 коп. 

-гр. Ставенській Ганні Сидорівні, яка проживає по вул. Гастелло,24 кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 7483 
субсидії 191 грн. 43 коп. на  7 місяців на суму 1340 грн. 01 коп. 

-гр. Прус Катерині Максимівні, яка проживає по вул. Мельника, 13 кв. 83, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 7617 
субсидії 197 грн. 35 коп. на  7 місяців на суму 1381 грн. 45 коп. 

-гр. Фролову Володимиру Васильовичу, який проживає по вул. Кірова, 11 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 7897 субсидії 246 грн. 29 коп. на  7 місяців на суму 1724 грн. 03 коп. 

-гр. Любченко Тамарі Павлівні, яка проживає по вул. Франка, 3 кв. 2, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 7944 
субсидії 296 грн. 92 коп. на  7 місяців на суму 2078 грн. 44 коп. 

-гр. Гладкій Аллі Максимівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 2 кв. 25, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8177 
субсидії 274 грн. 17 коп. на  7 місяців на суму 1919 грн. 19 коп. 

-гр. Петровій Ніні Петрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 72 кв. 13, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8395 
субсидії 214 грн. 38 коп. на  7 місяців на суму 1500 грн. 66 коп. 

-гр. Дем’янчук Юлії Володимирівні, яка проживає по вул. Мельника, 4 кв. 6, в довідці 
про доходи відсутній кутовий штамп, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  
2011 року, справа № 8449 субсидії 399 грн. 19 коп. на  7 місяців на суму 2794 грн. 33 коп. 

-гр. Балашкевич Галині Василівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 7 кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 8570 субсидії 533 грн. 57 коп. на  7 місяців на суму 3734 грн. 99 коп. 

-гр. Грабовській Ользі Семенівні, яка проживає по вул. Базарній, 21 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8672 
субсидії 531 грн. 60 коп. на  7 місяців на суму 3721 грн. 20 коп. 

-гр. Литвинчуку Івану Михайловичу, який проживає по вул. Зв’язківців, 4 кв. 5, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 8723 субсидії 134 грн. 65 коп. на  7 місяців на суму 942 грн. 55 коп. 



-гр. Долгошеєнко Олені Степанівні, яка проживає по вул. Мельника, 18 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8954 
субсидії 112 грн. 64 коп. на  7 місяців на суму 788 грн. 48 коп. 

-гр. Костюченко Сабіні Іванівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 3 кв. 37, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 8976 субсидії 144 грн. 44 коп. на  7 місяців на суму 1011 грн. 08 коп. 

-гр. Бархаль Ганні Василівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 62 кв. 60, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 9382 
субсидії 302 грн. 48 коп. на  7 місяців на суму 2117 грн. 36 коп. 

-гр. Александровій Ірині Борисівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 10 кв. 22, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 9462 субсидії 516 грн. 42 коп. на  7 місяців на суму 3614 грн. 94 коп. 

-гр. Швед Ганні Онуфріївні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 78, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа   №10003 
субсидії 241 грн. 02 коп. на  7 місяців на суму 1687 грн. 14 коп. 

-гр. Коротчук Тамарі Дмитрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 40 кв. 7, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 
10220 субсидії 418 грн. 67 коп. на  7 місяців на суму 2930 грн. 69 коп. 

-гр. Федоренко Галині Федорівні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 3 кв. 56, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 10941 субсидії 225 грн. 39 коп. на  7 місяців на суму 1577 грн. 73 коп. 

-гр. Коротаєвій Галині Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 82 кв. 63, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа №11040 
субсидії 275 грн. 46 коп. на  7 місяців на суму 1928 грн. 22 коп. 

-гр. Шелестюк Тамарі Петрівні, яка проживає по вул. Кірова, 84 кв. 66, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа  № 11077 
субсидії 200 грн. 72 коп. на  7 місяців на суму 1405 грн. 04 коп. 

-гр. Тимошенку Юрію Івановичу, який проживає по вул. Гастелло, 28а кв. 29, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 11102 субсидії 242 грн. 62 коп. на  7 місяців на суму 1698 грн. 34 коп. 

-гр. Давиденко Любові Григорівні, яка проживає по вул. Кірова, 7 кв. 30, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 11758 субсидії 173 грн. 96 коп. на  7 місяців на суму 1217 грн. 72 коп. 

-гр. Фігуровій Консуелі Олександрівні, яка проживає по вул. Мельника, 11 кв. 26, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11780 субсидії 164 грн. 06 коп. на  7 місяців на суму 1148 грн. 42 коп. 

-гр. Власюк Ангелі Стефанівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 46 кв. 12, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11811 субсидії 192 грн. 42 коп. на  7 місяців на суму 1346 грн. 94 коп. 

-гр. Чинцову Івану Андрійовичу, який проживає по вул. Київській, 21а кв. 32, відсутні 
доходи – порушення по центру зайнятості, враховуючи тяжке матеріальне становище – з 
жовтня 2011 року, справа № 11851 субсидії 35 грн. 08 коп. на 7 місяців на суму 245 грн.          
56 коп. 

-гр. Мацері Петру Левковичу, який проживає по вул. Кірова, 74 кв. 2, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 13444 
субсидії 133 грн. 81 коп. на  7 місяців на суму 936 грн. 67 коп. 

-гр. Апринцевій Валентині Григорівні, яка проживає по вул. Семашко, 23, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12029 субсидії 524 грн. 13 коп. на  7 місяців на суму 3668 грн. 91 коп. 



-гр. Гамерник Марії Микитівні, яка проживає по вул. Грушевського, 42 кв. 63, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа №12146 
субсидії 136 грн. 44 коп. на  7 місяців на суму 955 грн. 08 коп. 

-гр. Алексійчук Валентині Степанівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 63, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12308 субсидії 309 грн. 96 коп. на  7 місяців на суму 2169 грн. 72 коп. 

-гр. Петраш Людмилі Станіславівні, яка проживає по вул. Кірова, 76 кв. 35, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12352 субсидії 199 грн. 58 коп. на  7 місяців на суму 1397 грн. 06 коп. 

-гр. Закусило Катерині Іванівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 9, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12447 субсидії 115 грн. 09 коп. на  7 місяців на суму 805 грн. 63 коп. 

-гр. Білошицькій Тамарі Григорівні, яка проживає по вул. К. Маркса, 65а кв. 39, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12605 субсидії 290 грн. 63 коп. на  7 місяців на суму 2034 грн. 41 коп. 

-гр. Овсяникову Анатолію Володимировичу, який проживає по вул. В. Сосновського, 19 
кв. 59, на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 
року, справа № 12618 субсидії 577 грн. 94 коп. на  7 місяців на суму 4045 грн. 58 коп. 

-гр. Новаківській Ганні Степанівні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 101, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12768 субсидії 312 грн. 63 коп. на  7 місяців на суму 2188 грн. 41 коп. 

-гр. Мовчанюк Антоніні Павлівні, яка проживає по вул. Чапаєва, 8 кв. 2, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12796 субсидії 279 грн. 24 коп. на  7 місяців на суму 1954 грн. 68 коп. 

-гр. Самойленко Світлані Михайлівні, яка проживає по вул. Кірова, 32 кв. 1, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 12994 субсидії 281 грн. 92 коп. на  7 місяців на суму 1973 грн. 44 коп. 

-гр. Мельник Надії Іванівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 69а кв. 25, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12995 субсидії 359 грн. 87 коп. на  7 місяців на суму 2519 грн. 09 коп. 

-гр. Боровик Ганні Іванівні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 3 кв. 6, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13023 субсидії 205 грн. 84 коп. на  7 місяців на суму 1440 грн. 88 коп. 

-гр. Кутишенко Євгенії Олексіївні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 17 кв. 3, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13053 субсидії 204 грн. 23 коп. на  7 місяців на суму 1429 грн. 61 коп. 

-гр. Кондратенко Марії Петрівні, яка проживає по вул. Б. Хмельницького, 13 кв. 4, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13089 субсидії 295 грн. 65 коп. на  7 місяців на суму 2069 грн. 55 коп. 

-гр. Бех Надії Петрівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 30 кв. 9, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа   №13091 
субсидії 254 грн. 71 коп. на  7 місяців на суму 1782 грн. 97 коп. 

-гр. Якимчуку Олександру Миколайовичу, який проживає по вул. К. Маркса, 65а кв. 42, 
відсутність доходів (по догляду за дитиною до 4 років, по довідці ЛКК), враховуючи тяжке 
матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 13104 субсидії 586 грн. 89 коп. на  7 
місяців на суму 4108 грн. 23 коп. 

-гр. Васьківській Надії Олексіївні, яка проживає по вул. Жовтневій, 48д кв. 71, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа №3107 
субсидії 234 грн. 36 коп. на  7 місяців на суму 1640 грн. 52 коп. 



-гр. Юхимовичу Івану Петровичу, який проживає по вул. В. Сосновського, 68а кв. 11, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13156 субсидії 221 грн. 53 коп. на  7 місяців на суму 1550 грн. 71 коп. 

-гр. Білошицькій Ользі Іванівні, яка проживає по вул. Грушевського, 72 кв. 20, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13183 субсидії 312 грн. 49 коп. на  7 місяців на  суму 2187 грн. 43 коп. 

-гр. Андрющенко Тетяні Леонідівні, яка проживає по вул. Маяковського, 39 кв. 34, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13233 субсидії 361 грн. 92 коп. на  7 місяців на суму 2533 грн. 44 коп. 

-гр. Ніколаєвій Любові Петрівні, яка проживає по вул. Грушевського, 45 кв. 14, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13251 субсидії 358 грн. 23 коп. на  7 місяців на суму 2507 грн. 61 коп. 

-гр. Литвинчук Ганні Федорівні, яка проживає по вул. Гастелло, 28 кв. 48, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13255 субсидії 290 грн. 99 коп. на  7 місяців на суму 2036 грн. 93 коп. 

-гр. Баришевій Галині Гнатівні, яка проживає по вул. Красіна, 6 кв. 6, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 13264 
субсидії 215 грн. 68 коп. на  7 місяців на суму 1509 грн. 76 коп. 

-гр. Лісохмарі Галині Василівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 48 кв. 17, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13269 субсидії 219 грн. 33 коп. на  7 місяців на суму 1535 грн. 31 коп. 

-гр. Журавльовій Лілії Валеріївні, яка проживає по вул. Грушевського, 66 кв. 1, на 
загальну площу житла та навчання сина не враховується до трудового стажу, враховуючи 
тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 13314 субсидії 409 грн. 22 коп. 
на  7 місяців на суму 2864 грн. 54 коп. 

-гр. Ткачук Лідії Семенівні, яка проживає по вул. Грушевського, 32а кв. 25, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13399 субсидії 164 грн. 66 коп. на  7 місяців на суму 1152 грн. 62 коп. 

-гр. Колбасенко Рузі Павлівні, яка проживає по вул. Грушевського, 70а кв. 11, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа №13406 
субсидії 201 грн. 92 коп. на  7 місяців на суму 1413 грн. 44 коп. 

-гр. Хомич Надії Степанівні, яка проживає по вул. Грушевського, 37 кв. 6, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13412 субсидії 96 грн. 71 коп. на  7 місяців на суму 676 грн. 97 коп. 

-гр. Лазаренко Людмилі Іванівні, яка проживає по вул. 1 Травня, 3 кв. 24, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 13447 субсидії 484 грн. 05 коп. на  7 місяців на суму 3388 грн. 35 коп. 

-гр. Зуєвій Ларисі Павлівні, яка проживає по вул. Шолом-Алейхема, 15 кв. 12, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа №13543 
субсидії 165 грн. 18 коп. на  7 місяців на суму 1156 грн. 26 коп. 

-гр. Радченко Наталі Андріївні, яка проживає по вул. Кірова, 83 кв. 7, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 13576 
субсидії 422 грн. 18 коп. на  7 місяців на суму 2955 грн. 26 коп. 

-гр. Гудзикевич Світлані Миколаївні, яка проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 23, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13660 субсидії 70 грн. 96 коп. на  7 місяців на суму 496 грн. 72 коп. 

-гр. Шкілю Анатолію Володимировичу, який проживає по вул. Кірова, 78а кв. 31, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13709 субсидії 110 грн. 82 коп. на  7 місяців на суму 775 грн. 74 коп. 



-гр. Грановській Ніні Анатоліївні, яка проживає по вул. Грушевського, 74а кв. 54, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13792 субсидії 242 грн. 66 коп. на  7 місяців на суму 1698 грн. 62 коп. 

-гр. Зінченко Олександрі Яківні, яка проживає по вул.  Франка, 7 кв. 3, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 4893 
субсидії 158 грн. 97 коп. на  7 місяців на суму 1112 грн. 79 коп. 

-гр. Одінокову Валерію Олександровичу, який проживає по вул. Грушевського, 68 кв. 2, 
на загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 1845 субсидії 223 грн. 92 коп. на  7 місяців на суму 1567 грн. 44 коп. 

-гр. Вигівській Євдокії Ільїнічні, яка проживає по вул. Мельника, 11 кв. 52, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 88 
субсидії 264 грн.15 коп. на  7 місяців на суму 1849 грн. 05 коп. 

-гр. Мєшковій Ніні Павлівні, яка проживає по вул. Київській, 9 кв. 24, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 2988 
субсидії 209 грн. 24 коп. на  7 місяців на суму 1464 грн. 68 коп. 

-гр. Юревичу Володимиру Олександровичу, який проживає по вул. Крупської, 5 кв. 71, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 4233 субсидії 250 грн. 40 коп. на  7 місяців на суму 1752 грн. 80 коп. 

-гр. Іпатовій Наталії Василівні, яка проживає по вул. Грушевського, 64 кв. 39, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 5021 
субсидії 262 грн. 68 коп. на  7 місяців на суму 1838 грн. 76 коп. 

-гр. Софієнко Марії Вікторівні, яка проживає по вул. Дзержинського, 63 кв. 24, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 7195 субсидії 292 грн. 23 коп. на  7 місяців на суму 2045 грн. 61 коп. 

-гр. Шлязі Людмилі Анатоліївні, яка проживає по вул. Жовтневій, 48д кв. 39, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 7231 
субсидії 328 грн. 89 коп. на  7 місяців на суму 2302 грн. 23 коп. 

-гр. Баранівській Любові Петрівні, яка проживає по вул. Київській, 19а кв. 42, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 8350 
субсидії 692 грн. 13 коп. на  7 місяців на суму 4844 грн. 91 коп. 

-гр. Закревській Надії Василівні, яка проживає по вул. Крупської, 8 кв. 6, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 9438 
субсидії 194 грн. 51 коп. на  7 місяців на суму 1361 грн.57 коп. 

-гр. Ярошовець Надії Тарасівні, яка проживає по вул. Сакко і Ванцетті, 5 кв. 83, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 9737 субсидії 401 грн. 75 коп. на  7 місяців на суму 2812 грн. 25 коп. 

-гр. Марченко Марії Матвіївні, яка проживає по вул. Корольова, 52/2 кв. 8, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10444 субсидії 195 грн. 34 коп. на  7 місяців на суму 1367 грн. 38 коп. 

-гр. Кузнецовій Ніні Олександрівні, яка проживає по вул. Кірова, 7 кв. 59, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 10838 субсидії 370 грн. 79 коп. на  7 місяців на суму 2595 грн. 53 коп. 

-гр. Кондратович Марії Павлівні, яка проживає по вул. Київській, 21а кв. 20, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа            
№ 11644 субсидії 299 грн. 64 коп. на  7 місяців на суму 2097 грн. 48 коп. 

-гр. Лук’янчук Олександрі Ростиславівні, яка проживає по вул. Київській, 21 кв. 65, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 11914 субсидії 544 грн. 25 коп. на  7 місяців на суму 3809 грн. 75 коп. 



-гр. Лерману Олександру Львовичу, який проживає по вул. Мельника, 12 кв. 38, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12366 субсидії 93 грн. 77 коп. на  7 місяців на суму 656 грн. 39 коп. 

-гр. Стужук Валентині Федорівні,  яка проживає по вул. В. Сосновського, 44 кв. 38, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 12442 субсидії 198 грн. 78 коп. на  7 місяців на суму 1391 грн. 46 коп. 

-гр. Мамонько Ганні Василівні, яка проживає по вул. Кірова, 6 кв. 33, на загальну площу 
житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 13024 
субсидії 436 грн. 13 коп. на  7 місяців на суму 3052 грн. 91 коп. 

-гр. Марковській Іраїді Миколаївні, яка проживає по вул. Грушевського, 14/2 кв. 16, на 
загальну площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, 
справа № 13141 субсидії 408 грн. 85 коп. на  7 місяців на суму 2861 грн. 95 коп. 

-гр. Голубову Олексію Ничипоровичу, який проживає по вул. Кірова, 4 кв. 37, на загальну 
площу житла, враховуючи тяжке матеріальне становище – з жовтня  2011 року, справа № 
13850 субсидії 478 грн. 35 коп. на  7 місяців на суму 3348 грн. 45 коп. 

         -гр. Мельнику Василю Васильовичу, який проживає по вул. Мельника, 4 кв. 62, – з  
жовтня  2011 року, справа № 12235 субсидії 196 грн. 57 коп. на 7 місяців на суму 1375 грн. 99 
коп. 

-гр. Маньковській Марії Андріївні, яка проживає по вул. Київській, 1 кв. 96, син власника 
проживає у Чехії, на загальну площу – з жовтня  2011 року, справа № 13811 субсидії  333 грн. 
98 коп.  на  7 місяців на суму 2337 грн. 86 коп. 

-гр. Костюченко Ганні Григорівні, яка проживає по вул. Табукашвілі, 17 кв. 22, не 
власнику житла – з жовтня  2011 року, справа №  5562  субсидії  167 грн.47 коп  на  7  місяців  
на  суму  1172 грн. 29 коп. 

-гр. Левченку Богдану Вікторовичу, який проживає по вул. Каштанова, 5, кв. 4, власник 
житла є неповнолітнім – з жовтня  2011 року, справа №  13846  субсидії  274 грн. 02 коп. на  7 
місяців  на суму  1918 грн. 14 коп.  

-гр. Клименко Поліні Іванівні, яка проживає по вул. Кірова, 78а , кв. 60, не власнику 
житла, на загальну площу – з жовтня  2011 року, справа №  13270  субсидії  410 грн.60 коп.  на 
7 місяців  на  суму 2874 грн. 20 коп. 

Надати на норму житлової площі: 
-гр. Степанюк Марії Антонівні, яка проживає по вул. Трипольського, 6, – з жовтня      

2011 року, справа № 11927 субсидії 60 грн. 46 коп. на  7 місяців на суму 423 грн. 22 коп. 

-гр. Опанасюк Марії Дем’янівні, яка проживає по вул. Будьоного, 19, – з жовтня          
2011 року, справа № 5522 субсидії 98 грн. 00 коп. на  7 місяців на суму 686 грн. 00 коп. 

-гр. Мошківській Ніні Герасимівні, яка проживає по вул. П. Морозова, 37, – з жовтня  
2011 року, справа № 13162 субсидії 109 грн.18 коп. на  7 місяців на суму 764 грн. 26 коп. 

 
-гр. Ляшко Лідії Мефодіївні, яка проживає по вул. Кірова, 103 кв. 23, – з жовтня  2011 

року, справа № 905 субсидії 62 грн. 78 коп. на  7 місяців на суму 439 грн. 46 коп. 
-гр. Васянович Лідії Іванівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 72а  кв. 1,– з  жовтня  

2011 року, справа № 13627 субсидії 146 грн. 52 коп. на 7 місяців на суму 1025 грн. 64 коп. 
-гр. Макусі Льодзі Антонівні, яка проживає по вул. В. Сосновського, 32 кв. 18, – з  

жовтня  2011 року, справа № 7423 субсидії 138 грн. 87 коп. на 7 місяців на суму 972 грн.        
09 коп. 
 

Всього надано субсидій 711 сім’ям  на суму 1462303  грн. 01 коп. 
         
 



          Відмовити в наданні житлових субсидій: 
-гр. Сингаївському Олексію Олександровичу, який проживає по вул. Кірова, 117 кв. 77, 

згідно акту обстеження квартира здається в оренду – з жовтня  2011 року, справа №  11757. 

-гр. Грищенко Євгенії Андріївні, яка проживає по пров. 2 К. Маркса, 3 кв. 96  згідно акту 
обстеження  квартира здається в оренду – з жовтня  2011 року, справа № 13093. 

 
 
Всього відмовлено 2 сім’ям. 

 
 

 
 
Перший заступник міського голови                                         В.Вигівський 
 
 
 
 

Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

 
Завідуюча сектором відділу соціально- 

державних допомог УПСЗН                                                                      
С.Толочко 

 
Начальник юридичного відділу 

  Т.Камінська 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


